
RECOMENDAÇÕES AO USUÁRIO

Recomendações de Uso

 Utilizar o produto de maneira correta, evitando impactos que possam danificar a peça e sempre
respeitando as recomendações de uso;

 Utilizar  as formas somente em conjunto com prensadores,  dessoradores e demais acessórios
Injesul;

 Utilizar as formas, prensadores e dessoradores somente em prensas que foram construídas pela
Injesul e que não sofreram modificações de terceiros;

 Utilizar formas, prensadores e dessoradores apenas para a fabricação de queijos indicados pela
Injesul;

 Utilizar apenas água e detergente neutro na higienização de formas, prensadores, dessoradores,
e equipamentos de inox, produtos químicos pode danificar permanentemente as peças citadas;

 Não utilizar abrasivos nas limpezas de formas, prensadores, dessoradores e produtos de inox o
uso desse tipo de material pode causar ranhuras no plástico que pode resultar no acumulo de
bactérias e sujeira.

Recomendações de Armazenagem

Todos os produtos Injesul devem ser mantidos nas embalagens originais até o momento
do uso e durante o período de utilização manter os mesmos alocados em local seco, arejado, ao abrigo
do sol e em temperatura ambiente.

Garantia Injesul

Todas as linhas de formas, prensadores, queijeiras e vasilhames da Injesul gozam de uma
garantia de um ano a partir da data de compra. A garantia perderá a validade caso seja constatado que o
usuário não seguiu as recomendações descritas acima.

Todas as linhas de equipamentos de inox da Injesul gozam de uma garantia de um ano,
com exceção dos componentes elétricos que possuem uma garantia de fábrica de três meses. A garantia
perderá a validade caso seja constatado que o usuário não seguiu as recomendações descritas acima.

Toda linha de dessoradores da Injesul gozam de uma garantia de seis meses a partir da
data  de  compra.  A  garantia  perderá  a  validade  caso  seja  constatado  que  o  usuário  não  seguiu  as
recomendações descritas acima

Toda linha de caixaria da Injesul goza de uma garantia de Dois meses a partir da data de
compra para defeitos de fabricação aparente. A garantia não cobre danos causados por uso indevido.

Sobre Produtos Reciclados

Produtos tipo caixaria feitos com material reciclado poderão apresentar variações na 
tonalidade da cor dentro do mesmo lote.


