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Borosilikatinio stiklo indas 



Borosilikatinio stiklo indas „Tupperware PREMIAGLASS“ yra itin universalios paskirties. 
Pagamintas iš 100 % borosilikatinio stiklo indas yra daugiafunkcinis ir gali b8ti naudojamas 
šaldiklyje, mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje. Naujo ir unikalaus dizaino indas su praktišku ir 
išmaniai užsifiksuojančiu dangteliu yra estetiškas, madingas ir gerai atrodo socialiniuose 
tinkluose.

afgs

SAVYBĖS IR IVALUMAI
• Itin skaidraus stiklo indas:

Pats indas itin skaidrus, puikiai matosi, kas jo viduje.
• Saugiai užspaudžiama dangtelio sistema – visiškai sandarus ir nepralaidus indas:

Išmaniai užfiksuojaas dangteliis su 4 fiksatoriais: patikimai uždengiamas dangtelis su 
silikonine tarpine užtikrina, kad maistas būtų laikomas visiškai sandariame bei 
nepralaidžiame inde. 

• Daugiafunkcis – jame maistą galima kepti, laikyti, pašildyti arba patiekti:
Indas „Tupperware PREMIAGLASS“ pagamintas iš borosilikatinio stiklo.  Jį (be dangtelio)
galima iš šaldiklio saugiai dėti į mikrobangų krosnelę ar įkaitintą orkaitę – viską atliksite 
naudodami vieną indą, todėl nereikės vargti plaunant papildomus indus.

• Pagamintas iš 100 proc. borosilikatinio stiklo:
Gaminant naudota karščiui atspari medžiaga, atlaikanti 300 ˚C siekiančią temperatūrą.

• 10 proc. lengvesnis nei grūdintas stiklas:
Indas lengvas, todėl mažiau apkraunamas riešas.

• Neteplus ir neprisigeria kvapų:
Pagamintas iš beporio stiklo, į kurį neįsigeria maisto kvapas, skonis ar dėmės.

• Galima sudėti vieną ant kito:
Lieka daugiau laisvos vietos spintelėje, sandėliuke ir šaldytuve.

• Galima naudoti šaldiklyje, indaplovėje, orkaitėje ir mikrobangų krosnelėje (be 
dangtelio):
Pagamintas naudojant karščiui atsparų stiklą, kuris niekada nesideformuoja ir neįtrūksta 
(jei tinkamai naudojamas ir prižiūrimas).

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
• Galima naudoti mikrobangų krosnelėje: naudokite maistui pašildyti mikrobangų 

krosnelėje (išskyrus mikrobangų krosneles su skrudinimo elementu). Šildydami maistą
mikrobangų krosnelėje nuimkite dangtelį ir uždenkite indą popieriniu rankšluosčiu, kad 
nesitaškytų.

• Galima naudoti orkaitėje: įprastose orkaitėse galima naudoti tik stiklinius indus. Be to, 
visuomet reikia nuimti dangtelius. Galima naudoti įkaitinus orkaitę iki 300 ˚C temperatūros.

• Galima naudoti šaldytuve ir šaldiklyje: palaikę maistą stikliniame inde šaldytuve ar 
šaldiklyje, prieš dėdami jį į mikrobangų krosnelę ir (arba) orkaitę, nuimkite dangtelį ir palikite 
stiklinį indą pastovėti 1–2 minutes. Jei ketinate dėti indą į šaldiklį, pripildykite 75 proc. indo, 
kad šaldomas maistas turėtų kur plėstis.

• Nenaudokite virš liepsnos arba kitų tiesioginių šilumos šaltinių ir po jais.
• Nenaudokite ant viryklės, po skrudinimo elementu, ant kepimo grotelių ar skrudinimo 

orkaitėje.



VALYMO NURODYMAI
• Prieš naudodami gaminius pirmą kartą visada juos išplaukite.
• Plaukite karštame vandenyje su indų plovikliu ir po to gerai nuskalaukite švariu vandeniu 

arba plaukite indaplovėje.
• Dėdami indą į indaplovę, saugokite nuo mechaninių smūgių – tarp stiklinių indų palikite 

pakankamai vietos.
• Panaudoję indą orkaitėje, būtinai leiskite jam pakankamai atvėsti ir tik tada plaukite, kad 

išvengtumėte didelių temperatūros skirtumų. 
• Norėdami pašalinti sunkiai išvalomas dėmes ar maisto likučius, prieš plaudami indą 

trumpam pamerkite į šiltą vandenį su indų plovikliu.
• Nenaudokite aštrių šveičiamųjų kempinėlių ar valiklių, nes jie gali subraižyti indą ir 

plastikinį dangtelį.

!!! DĖMESIO !!!
Kaip ir naudojant visus stiklo gaminius, atidžiai nesilaikant naudojimo ir priežiūros nurodymų, 
gaminys gali įtrūkti, o dėl to gali būti sugadintas turtas arba galite sunkiai susižaloti.

TUPPERWARE“ ĮSIPAREIGOJIMAS
Tupperware“ gaminiai atspindi mūsų įsipareigojimą daryti reikšmingą poveikį mus supančiam 
pasauliui. Kurdama visus gaminius, „Tupperware“ stengiasi sumažinti plastiko ir maisto atliekų 
kiekį. Kurdami kokybiškus, patvarius, daugkartinius gaminius, kuriuos galima naudoti ilgą laiką, 
vykdome savo misiją sumažinti atliekų kiekį ir taip užtikrinti, kad mūsų planeta, žmonės ir ben-
druomenės, kuriose gyvename bei dirbame, gyvuotų ilgai.

Tupperware PREMIAGLASS indams taikoma Tupperware garantija, galiojanti  visiems 
medžiagų ar gamybos defektams, galintiems atsirasti naudojant gaminį pagal instrukcijas (nau-
dojimo ir priežiūros nurodymus) įprastoms namų ūkio reikmėms. 
Ši garantija neapima gaminio sugadinimo, atsiradusio dėl aplaidaus arba netinkamo gaminio 
naudojimo, pakeitimo.

Jei jūsų gaminiui taikoma garantija, išsamų garantijos aprašymą rasite jūsų šalyje galiojančiose 
garantijos sąlygose.

Šis „Tupperware“ gaminys skirtas naudoti ilgai. Jei dėl kokių nors priežasčių gaminys sugadi-
namas ir jam netaikoma garantija arba gaminio jums nebereikia, būkite atsakingi ir perdirbkite jį 
arba informuokite mus.


