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Tupperware PREMIAGLASS Borosilicate Container Wadah serbaguna terbaik terbuat 
dari 100% kaca borosilikat. Menghadirkan fleksibilitas untuk digunakan di dalam freezer 
(lemari pembeku), microwave dan oven. Dengan bentuk yang ramping (compact) sesuai 
dengan dapur masa kini dan dirancang secara unik dengan tutup pengunci yang ‘smart’ 
(smart locking lids) dan memiliki estetika  yang  indah untuk tampilan di Instagram namun 
tetap memiliki fungsi  yang optimal.

afgs

FITUR & BENEFIT 
• Kaca Sebening Kristal:

Tampilan kaca yang bening memudahkan melihat isi didalamnya.
• Clip-Secure Lid System – Kinerja 100% Ketat Udara & Anti Bocor:

4-latch smart-locking lids . 4 kait yang aman dilengkapi juga dengan penutup 
silicon untuk menjaga 100% ketat udara dan anti bocor sehingga kualitas 
makanan terjaga.

• Pemakaian Multiguna  – Panggang, Simpan, Pemanasan dan Penyajian:
Tupperware PREMIAGLASS terbuat dari kaca borosilikat yang dapat dipindahkan
dengan aman dari freezer ke microwave atau oven yang sudah dipanaskan 
sebelumnya (tanpa penutup) semua dalam wadah yang sama sehingga Anda 
tidak perlu repot mencuci lagi!

• Terbuat dari material kaca Borosilikat 100%:
Yaitu material kaca yang tahan panas hingga suhu 300˚C.

• 10% lebih ringan dari produkkaca temper (tempered glass):
Produk yang lebih ringan dan membuat nyaman tangan Anda saat dibawa atau 
dipindahkan.

• Tahan Noda dan Bau:
Dengan material kaca yang tidak berpori yang tidak menyerap bau, rasa atau noda
makanan.

• Dapat ditumpuk:
Anda dapat memaksimalkan ruang simpan di lemari dapur, area meja dapur dan
kulkas fridge (lemari pendingin).

• Gasket silikon yang dapat dilepas-pasang, 
mudah untuk dicuci dan dibersihkan.

• Dapat digunakan dalam freezer, dishwasher, oven dan microwave. Gunakan 
wadah tanpa penutup:

• Wadah dibuat dari kaca tahan panas 
yang tidak akan melengkung atau retak.

CARA PENGGUNAAN & PERAWATAN 
• Aman untuk penggunaan dalam microwave (MICROWAVE SAFE): 

Digunakan dalam microwave untuk tujuan pemanasan ulang tanpa memberikan efek
‘browning’ atau efek coklat hasil pemanggangan.  Saat memanaskan di dalam 
microwave, buka tutupnya dan tutup dengan ‘paper towel’  atau handuk kertas 
khusus memasak untuk mencegah percikan.

• Aman untuk penggunaan dalam oven (OVEN SAFE)  : 
Hanya wadah kaca yang dapat digunakan dalam oven konvensional, digunakan 
tanpa penutup. Suhu aman oven hingga 300˚C.

• Aman untuk penggunaan dalam kulkas (FRIDGE & FREEZER SAFE)  : 
Saat menggunakan wadah kaca untuk menyimpan makanan di lemari pendingin 
fridge atau lemari pembeku/ freezer, buka tutupnya dan biarkan wadah kaca selama
1 – 2 menit sebelum dimasukkan ke dalam microwave dan/atau oven. Saat
membeku, hanya isi wadah 75% untuk memberikan ruang untuk ekspansi.

• Jangan gunakan di atas atau di bawah nyala api atau sumber panas langsung 
lainnya.

• Jangan gunakan di atas kompor, di bawah elemen pencoklatan, di atas panggangan 
atau di pemanggang roti.
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PANDUAN CARA PEMBERSIHAN
• Selalu cuci produk Anda sebelum digunakan pertama kali
• Cuci dengan air hangat, gunakan sabun dan bilas dengan baik, atau cuci di mesin 

pencuci piring (dishwasher) .
• Saat menempatkan di mesin pencuci piring (dishwasher) , hindari kejutan mekanis 

dengan memberikan ruang yang cukup di antara wadah kaca
• Saat digunakan dalam oven, pastikan untuk mendinginkan wadah kaca dengan be-

nar sebelum dicuci, untuk menghindari sengatan panas
• Setelah penggunaan dalam oven, pastikan suhu wadah bermaterial kaca sudah 

dingin saat akan dicuci, guna menghindari ‘thermal shock’ atau perubahan suhu 
ekstrem. 

• Untuk menghilangkan noda membandel atau sisa makanan, rendam sebentar dalam 
air sabun hangat sebelum dicuci

• Jangan gunakan bantalan pembersih abrasif atau pembersih abrasif, karena ini akan 
menggores alas dan tutup plastik

!!! PERINGATAN  !!!
Seperti semua produk kaca, perhatikan selalu PETUNJUK PENGGUNAAN. Kelalaian 
saat penggunaan dan perawatan dengan tidak hati-hati dapat menyebabkan produk 
pecah, yang dapat mengakibatkan kerusakan properti dan cedera pribadi yang serius.

KOMITMEN TUPPERWARE
Produk kami mencerminkan komitmen kami untuk membuat dampak terukur pada dunia 
di sekitar kami. Di Tupperware, kami merancang semua produk dengan meminimalkan 
sampah plastik dan makanan. Dengan menciptakan produk berkualitas, tahan lama, dan 
dapat digunakan kembali yang dibuat untuk menjaga kelestarian planet kita, orang-orang 
kita, dan komunitas tempat kita tinggal dan bekerja.

Tupperware PREMIAGLASS Borosilicate Container Vessel dilindungi oleh garansi 
Tupperware terhadap segala bahan atau cacat produksi yang mungkin terjadi saat 
menggunakan produk sesuai petunjuk dan dalam penggunaan rumah tangga biasa, 
selama 30 hari sejak tanggal pembelian.

TUTUP WADAH Borosilikat PREMIAGLASS Tupperware dilindungi oleh Garansi Seumur 
Hidup Tupperware, dijamin oleh Tupperware dalam penggunaan normal non-komersial 
terhadap pecah, retak & pecah tanpa benturan atau terkelupas selama masa pakai 
produk.

Garansi tidak mencakup kerusakan pada produk akibat kelalaian perawatan yang 
tidak tepat atau kecelakaan yang meliputi panas berlebih, noda, retak dan goresan 
pada bagian dalam dan luar produk, atau kerusakan apa pun yang disebabkan oleh 
penyimpanan bahan yang tidak tepat yang tidak dimaksudkan untuk penggunaan rumah 
tangga ( seperti bahan kimia).

Garansi tidak mencakup kerusakan yang disebabkan oleh keausan normal. Silakan lihat 
bagian GUNAKAN & PERAWATAN untuk lebih jelasnya

Produk Tupperware Anda dimaksudkan untuk digunakan berulang kali. Jika karena 
alasan apa pun produk Anda rusak dan tidak tercakup dalam garansi atau Anda tidak lagi 
membutuhkan produk Anda, mohon bertanggung jawab dan mendaur ulangnya, atau beri 
tahu kami jika kami dapat membantu Anda.
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