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Borosilikat behållare



Tupperware PREMIEGLAS Borosilikat Matlåda erbjuder mångsidighet när den är som bäst 
- cden här multifunktionella matlådan är tillverkad av 100% borosilikat och erbjuder flexibiliteten 
av användning i frys, mikro och ugn. Ett stilrent tillskott i vilket kök som helst, unikt designad 
med smarta låsande lock som är både snygga och funktionella och  Instagramvänliga.

afgs

FUNKTIONER & FÖRMÅNER
• Kristallklar Glasbotten:

Kristallklar botten gör det lättare att se innehållet.
• Clip-Secure Lock System – 100% Lufttät & Läckagesäker Prestanda:

4 greppvänliga vinglock som använders åtsittande lock med silikontätning för att hålla mat 
100% lufttätt och läckagesäkert. 

• Multifunktionell – Laga-Förvara-Värm upp-Servera:
PremiaGlas gjort av borosilikatglas som utan problem kan tas direkt från frys till 
mikrovågsugn eller värmas upp i ugnen i samma form utan lock vilket sparar in på extra
disk!

• Tillverkad av 100% Borosilikat Glas:
Med värmetåligt glasmaterial som tål temperaturer upp till 300˚C.

• 10% lättare än härdat glas:
Lätthet som släpper belastningen på dina handleder.

• Fläck- och luktbeständig: 
Tillverkad av kompakt glas som inte absorberar matlukt, smaker och fläckar.

• Staplingsbara:
Ger mer plats i skåp, skafferi och kylskåp.

• Säker för användning i frys, diskmaskin, ugn (utan lock) och mikrovågsugn (utan 
lock):
Tillverkad med värmetåligt glas som aldrig böjs eller går sönder med korrekt användning 
och skötsel.

ANVÄNDNING & SKÖTSEL
• Mikrovågsugn-säker: Använd för uppvärmning i mikrovågsugn (ej mikrovågsugnar med 

grillfunktion). För uppvärmning i mikrovågsugn: ta bort locket och täck med en 
pappershandduk för att förhindra skvätt.

• Ugnssäker: Endast glasbehållare kan användas i vanliga ugnar och lock bör alltid tas bort. 
Ugnssäker i temperaturer upp till 300˚C.

• Kyl- och Fryssäker: Vid användning av glasbehållare för att förvara mat i kylskåp eller 
frys, vänligen ta bort locket och låt glasbehållaren stå i 1-2 minuter innan den placeras i 
mikrovågsugnen och/eller ugnen. Vid frysning, fyll endast matlådan till 75% för att ge rum 
för expansion.

• Använd inte på eller under en låga eller direkta värmekällor.
• Använd inte på spis, på grillfunktion, på en grill eller i en brödrostugn.
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RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
• Skölj alltid av dina produkter innan användning.
• Rengör i varmt vatten med tvål och skölj noggrant, eller diska i diskmaskinen.
• Vid placering i diskmaskin, undvik elektriska stötar genom att ge nog med plats mellan 

glasbehållarna.
• Efter användning i ugn, se till att glaset kallnat helt innan rengöring för att undvika 

brännskador. 
• För att få bort envisa fläckar och matrester, låt sitta i varmt vatten med diskmedel innan 

rengöring.
• Använd ej sträva rengöringsprodukter då dessa kan repa botten och plastlocket.

!!! VARNING !!!
Som med alla glasprodukter, följs inte instruktionerna om användning och skötsel kan 
produkten gå sönder vilket kan resultera i egendomsskada eller allvarliga personliga skador.

TUPPERWARES LÖFTE
Våra produkter reflekterar vårat löfte om att göra en stor skillnad på världen runtom oss. På 
Tupperware designar vi alla produkter med minimering av plast och matsvinn i åtanke. Genom 
att skapa kvalitetsprodukter som är återanvändbara och har lång hållbarhet, stöder vi vårat 
uppdrag i att minska skräp för vår planet, våra människor och samhällena vi lever och arbetar i.

Tupperwares PREMIEGLAS Borosilikat Matlåda är täckt av en Tupperware garanti mot alla 
material- och tillverkningsfel som kan uppstå vid användning av produkten enligt 
instruktionerna (användnings- och skötselinstruktioner) och i vanlig användning i hemmet, i 30 
dagar från och med inköpsdatum.

Tupperwares PREMIEGLAS Borosilikat Matlåda Lock är täckt av Tupperwares Livstidsgaranti, 
garanterad av Tupperware under normal hemmaanvändning mot repor, sprickor och flagnande 
under hela produktens livstid baserat på användnings- och skötselinstruktionerna.
Garantin täcker inte skador på produkten på grund av misskötsel eller olyckor så som 
överhettning, fläckar, sprickor och repor på insidan och utsidan av produkten, eller annan 
skada på grund av förvaring av olämpliga produkter som inte är till för hemmaanvändning (till 
exempel kemikalier).
Garantin täcker inte skador på grund av slitage. Se ANVÄNDNING & SKÖTSEL sektionen för 
mer information.

Din Tupperware produkt är gjord för att användas om och om igen. Om din produkt av någon 
anledning är skadad och inte har garanti eller du inte längre behöver produkten, vänligen var 
ansvarsfull och återvinn den, eller hör av dig till oss om hjälp.


