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Borsilikāta konteiners



Tupperware PREMIAGLASS borsilikāta konteiners nodrošina izcilu daudzveidību — šis 
dažādiem mērķiem paredzētais trauks ir veidots no 100% borsilikāta stikla un to var lietot 
saldētavā, mikroviļņu krāsnī un cepeškrāsnī. Tas ir arī unikāli izstrādāts ar estētiski skaistiem, 
bet funkcionāli aizveramiem vākiem, kas ir atbilstošs jaunākajām vēsmām un elegants 
papildinājums jebkurai virtuvei.

afgs

ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS
• Kristālskaidra stikla pamatne:

Kristālskaidrā pamatne atvieglo ieskatīšanos traukā.
• Droša klipšu vāku sistēma — 100% hermētiska aizvēršana bez noplūdēm:

Vākam ar 4 klipšiem ir silikona blīves, kas 100% hermētisku vidi bez noplūdēm.
• Vairāki lietošanas veidi — cepšana, uzglabāšana, uzsildīšana, pasniegšana:

Tupperware PREMIAGLASS konteiners ir izgatavots no borsilikāta stikla, ko droši var
izņemt no saldētavas un ievietot mikroviļņu krāsnī vai iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī (bez
vāka), nepārvietojot pārtiku uz citu trauku. Vajadzēs mazgāt mazāk trauku!

• Izgatavots no 100% borsilikāta stikla:
Ar karstumizturīgu stikla materiālu, kas spēj izturēt temperatūru līdz 300°C / 572°F.

• Par 10% vieglāks nekā rūdīts stikls:
Vieglums, kas nekaitē plaukstu locītavām.

• Noturīgs pret traipiem un aromātiem:
Izgatavots no stikla, kas nav porains un neuzsūc pārtikas aromātu, garšas vai traipus.

• Apvienojams:
Nodrošina iespēju maksimāli izmantot pieejamo vietu skapītī, pieliekamajā un ledusskapī.

• Noņemama blīve:
vieglākai tīrīšanai un dezinfekcijai.

• Drošs lietošanai saldētavā, trauku mazgājamā mašīnā, cepeškrāsnī un mikroviļņu 
krāsnī (bez vāka):
Izgatavots no karstumizturīga stikla, kas nekad nesavērpjas un neplaisā, ja tiek atbilstoši
lietots un kopts.

LIETOŠANA UN KOPŠANA
• Drošs lietošanai mikroviļņu krāsnī. Lietojiet uzsildīšanai mikroviļņu krāsnī (izņemot 

mikroviļņu krāsnis ar grila funkciju). Sildot mikroviļņu krāsnī, noņemiet vāku un apklājiet ar 
papīra dvieli, lai novērstu izšļakstīšanos.

• Drošs lietošanai cepeškrāsnī. Parastā cepeškrāsnī drīkst lietot tikai stikla traukus, un 
vākam vienmēr jābūt noņemtam. Droša temperatūra lietošanai cepeškrāsnī ir līdz 
300°C / 572°F.

• Drošs lietošanai ledusskapī un saldētavā. Izmantojot stikla trauku pārtikas glabāšanai 
ledusskapī vai saldētavā, noņemiet vāku un pagaidiet 1–2 minūtes, pirms ievietojat stiklu 
trauku mikroviļņu krāsnī un/vai cepeškrāsnī. Izmantojot saldētavā, piepildiet trauku tikai līdz 
75%, lai atstātu vietu, kur pārtikai izplesties.

• Nelietot uz vai zem liesmas vai citiem tiešiem karstuma avotiem.
• Nelietot uz plīts virsmas, zem apcepšanas elementa, uz grila vai mazajā krāsniņā.



TĪRĪŠANAS NORĀDES
• Vienmēr nomazgājiet un izžāvējiet izstrādājumus pirms pirmās lietošanas reizes, lai 

izvairītos no blīves atdalīšanās ražošanas atlieku dēļ. Noņemama blīve ērtai tīrīšanai.
• Mazgājiet karstā ziepjūdenī un rūpīgi noskalojiet vai mazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.
• Ievietojot trauku mazgājamā mašīnā, novērsiet mehānisko triecienu iespējamību, atstājot 

pietiekami daudz vietas starp stikla traukiem.
• Pēc trauku lietošanas krāsnī atdzesējiet stiklu pirms mazgāšanas, lai novērstu termisko 

šoku. 
• Lai noņemtu piekaltušus traipus vai pārtikas paliekas, pirms mazgāšanas nedaudz 

izmērcējiet trauku siltā ziepjūdenī.
• Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas sūkļus vai tīrīšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt pamatni un 

plastmasas vāku.

!!! BRĪDINĀJUMS !!!
Tāpat kā ar visiem stikla izstrādājumiem, ja lietošanas un kopšanas norādījumi netiek rūpīgi 
ievēroti, izstrādājums var saplīst, un iespējami īpašuma bojājumi un smagas traumas.

TUPPERWARE SAISTĪBAS
Mūsu izstrādājumi atspoguļo mūsu apņemšanos panākt ievērojamu ietekmi uz apkārtējo 
pasauli. Uzņēmumā Tupperware mēs ražojam visus izstrādājumus, pievēršot uzmanību 
plastmasas un pārtikas atkritumu samazināšanai. Radot kvalitatīvus, izturīgus un vairākkārt 
lietojamus izstrādājumus, kas ir izgatavoti ilgstošai lietošanai, mēs virzāmies uz savu mērķi 
samazināt atkritumu daudzumu uz planētas, lai veicinātu tās ilgtspējību un mūsu cilvēku un 
kopienu, kurās dzīvojam un strādājam, ilgmūžību.

Garantija neietver izstrādājuma bojājumu, kas radies nevīžīgas vai neatbilstošas izstrādājuma 
lietošanas vai negadījumu rezultātā; tas attiecas uz pārkarsēšanu, traipiem, plaisām un 
skrambām izstrādājuma iekšpusē un ārpusē vai uz bojājumiem, kas izraisīti, uzglabājot 
nepiemērotus materiālus, kas nav paredzēti lietošanai saimniecībā (piemēram, ķīmiskas 
vielas). Garantijas gadījumā skatiet garantijas noteikumus, kādi ir spēkā jūsu valstī.
Garantija neattiecas uz standarta nodiluma izraisītiem bojājumiem. Detalizētu informāciju
skat. sadaļā LIETOŠANA UN KOPŠANA.

Jūsu Tupperware izstrādājums ir paredzēts atkārtotai lietošanai. Ja kāda iemesla dēļ jūsu 
izstrādājums ir bojāts un uz to neattiecas garantija vai jums vairs nav nepieciešams, lūdzu, 
esiet atbildīgi un nododiet to otrreizējai pārstrādei vai arī informējiet mūs, ja mēs varam jums 
palīdzēt.


