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Borosilikaattiastia



Tupperware PREMIAGLASS -borosilikaattiastia tarjoaa monipuolisuutta parhaimmillaan – 
100-prosenttisesta borosilikaattilasista valmistetun, monikäyttöisen astian voi laittaa 
pakastimeen, mikroaaltouuniin ja uuniin. Tämä tyylikäs tuote sopii kaikkiin keittiöihin ja siinä on 
kauni[1]isti muotoiltu ja kätevästi lukittuva kansi. Kelpaa vaikka Instagramiin.
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OMINAISUUDET JA HYÖDYT
• Kirkas lasinen pohjaosa:

Sisältö on helppo nähdä kirkkaan pohjaosan läpi.
• Clip-Secure-kansijärjestelmä – täysin ilmatiivis ja vuotamaton:

Neljästä kohdasta älykkäästi lukittavissa kansissa on hyvin istuvat silikonitiivisteet, 
jotta tuote on täysin ilmatiivis ja vuotamaton. 

• Monikäyttöinen – paista, säilytä, kuumenna ja tarjoile:
Tupperware PREMIAGLASS on borosilikaattilasista valmistettu astia, joka voidaan siirtää 
turvalisesti pakastimesta mikroaaltouuniin tai lämmitettyyn uuniin (ilman kantta). 
Astiaa ei tarvitse vaihtaa, mikä vähentää astianpesun vaivaa.

• Valmistettu 100-prosenttisesta borosilikaattilasista:
Lämmönkestävä lasimateriaali kestää jopa 300 °C:n lämpötilan.

• 10 % kevyempi kuin karkaistu lasi:
Keventää ranteeseen kohdistuvaa kuormitusta.

• Tahran- ja hajunkestävä:
Valmistettu ei-huokoisesta lasista, joka ei ime ruoan hajuja, makuja tai tahroja.

• Pinottava:
Voit säästää tilaa ruokakomerossa ja jääkaapissa.

• Pakastimen, astianpesukoneen, uunin ja mikroaaltouunin kestävä (ilman kantta):
Valmistettu lämmönkestävästä lasista, joka ei väänny tai halkeile, kun sitä käytetään ja 
hoidetaan asianmukaisesti.

KÄYTTÖ JA HOITO
• Mikroaaltouunin kestävä: Käytä lämmitykseen mikroaaltouunissa (ei ruskistavassa 

mikroaaltouunissa). Kun lämmität mikroaaltouunissa, poista kansi ja peitä talouspaperilla 
roiskeiden estämiseksi.

• Uunin kestävä: Tavallisissa uuneissa voidaan käyttää vain lasiastioita, ja kannet on aina 
poistettava. Uunin lämpötila voi olla enintään 300 °C.

• Jääkaapin ja pakastimen kestävä: Kun käytät lasiastiaa ruoan säilyttämiseen jääkaapis-
sa tai pakastimessa, poista kansi ja anna lasiastian olla 1–2 minuuttia huoneenlämmössä 
ennen kuin laitat sen mikroaaltouuniin tai uuniin. Pakastettaessa täytä astiasta vain 75 %, 
jotta sisällöllä on riittävästi tilaa laajentua.

• Älä käytä liekin tai muun suoran lämmönlähteen päällä tai alla.
• Älä käytä liedellä, ruskistuselementin alla, grillissä tai leivänpaahtimessa.
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PUHDISTUSOHJEET
• Pese aina tuotteet ennen ensimmäistä käyttöä.
• Pese kuumassa astianpesuainevedessä ja huuhtele hyvin tai pese astianpesukoneessa.
• Kun asetat lasiastioita astianpesukoneeseen, jätä niiden väliin riittävästi tilaa mekaanisten 

iskujen välttämiseksi.
• Kun olet käyttänyt tuotetta uunissa, anna lasin jäähtyä kunnolla ennen pesua lämpöshokin 

välttämiseksi. 
• Poista pinttyneet tahrat ja ruokajäämät liottamalla hetken lämpimässä 

astianpesuainevedessä ennen pesua.
• Älä käytä puhdistukseen hankaavia sieniä tai puhdistusaineita, sillä ne naarmuttavat 

pohjaosaa ja muovikantta.

!!!VAROITUS!!!
Kuten kaikkien lasituotteiden kohdalla, käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa tuotteen rikkoutumisen, mistä voi seurata omaisuusvahinkoja ja vakavia 
henkilövahinkoja.

TUPPERWAREN SITOUMUS
Tuotteemme heijastavat sitoumustamme vaikuttaa meitä ympäröivään maailmaan 
mitattavis sa olevalla tavalla. Suunnittelemme Tupperwaressa kaikki tuotteemme niin, että 
minimoimme muovi- ja ruokajätteen. Suunnittelemalla laadukkaita, kestäviä ja 
uudelleenkäytettäviä tuotte ita, jotka kestävät kauan, tuemme missiotamme pienentää jätteen 
määrää ja edistämme näin maapallon, ihmisten ja omien yhteisöjemme pitkäikäisyyttä.
 
Tupperware PREMIAGLASS -astialla on Tupperwaren takuu, joka kattaa materiaa li- ja 
valmistusvirheet, kun tuotetta on käytetty ohjeiden (käyttö- ja hoito-ohjeiden) mukaisesti ja 
normaalissa kotitalouskäytössä. Takuu ei kata tuotteen vaurioita, jotka johtuvat 
huolimattomuudesta tai tuotteen väärinkäytöstä.

Jos tuotteesi kuuluu takuun piiriin, katso koko takuun kuvaus maassasi sovellettavista 
takuuehdoista. Tupperware-tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi yhä uudelleen. Jos tuotteesi 
vaurioituu mistä tahansa syystä eikä sillä ole takuuta tai et käytä tuotetta enää, toimi 
vastuullisesti ja kierrätä tuote, tai ota yhteyttä Tupperwareen.


