
CUIDADOS E  L IMPEZA



Na Victoria + Albert Bathhs, acreditamos que o nosso material único QUARRYCAST™ cria um banho 
naturalmente superior, e isto é algo de que estamos extremamente orgulhosos. Por favor, siga os cuidados e 
conselhos de manutenção abaixo, para garantir que o sua banheira, cuba e acessórios de acompanhamento 
continuem a ter um aspecto e sensação de beleza durante muitos anos. 

Para demonstrar a nossa confiança na qualidade e segurança dos nossos produtos, todos os produtos Victoria + 
Albert são garantidos. Por favor, consulte os nossos termos e condições para mais detalhes.

QUARRYCAST™ BANHEIRAS E CUBAS BRANCAS (BRILHO)

Para uma utilização diária breve, recomendamos o enxaguamento da banheira e/ou cuba com bastante água morna e sabão neutro. 
QUARRYCAST™ tem excelente resistência às manchas, mas recomendamos que a água do banho e/ou da cuba contendo aditivos 
(óleos, sais de banho, corantes, etc.) seja sempre drenada e em seguida, limpe a banheira e/ou cuba com água fresca e quente 
imediatamente após a sua utilização.

Se quaisquer marcas não forem removidas com este método, recomendamos um produto de limpeza doméstica suave e não 
abrasivo. Caso seja necessário limpar a banheira e/ou cuba com um produto de limpeza abrasivo, como pode ser exigido após 
utilização pesada ou para qualquer mancha persistente, recomendamos a utilização de um produto de polimento automotivo. Por  
favor note que os abrasivos provocarão o desaparecimento do aspecto brilhante durante um longo período. Os produtos de limpeza 
à base de lixívia são compatíveis com QUARRYCAST™, embora, por razões ambientais, não os recomendemos. Sempre enxágue 
quaisquer produtos de limpeza da banheira e / ou bacia após o uso com água limpa e fresca. 

BANHEIRAS E CUBAS PINTADAS 

Para banheiras e cubas pintadas, recomendamos seguir os conselhos básicos de limpeza para QUARRYCAST™ Branco (Brilho). 

Os produtos pintados com acabamento brilhante podem ser limpos com sabonetes neutros e água morna. Qualquer coisa mais 
persistente pode ser polida com um Kit de Polimento, que está disponível nos serviços ao cliente.

Os produtos pintados com acabamento Mate não devem ser polidos, e podem ser limpos com um produto de limpeza especializado 
em acabamento mate, como o Flitz. Os limpadores especializados em acabamento Mate ajudarão a garantir que o acabamento 
permaneça mate. Por favor, siga as instruções na embalagem e certifique-se de que a limpeza não está sob forte pressão, pois isto 
pode remover o acabamento fosco. 

Para manchas resistentes, recomendamos a obtenção de um produto de limpeza fosco ou brilhante especializado numa loja de 
automóveis. 

ACESSÓRIOS

Recomendamos que todos os acessórios sejam secos após cada uso com um pano macio para reduzir qualquer água parada 
que possa conter impurezas. Quaisquer resíduos de produtos cosméticos, produtos de limpeza agressivos e similares devem ser 
imediatamente enxaguados com água limpa.

Para encostos e cabeceiras, limpe o produto com sabão neutro e água morna, usando pano de microfibra.

Para a Bandeja Tombolo, limpe o produto com sabão neutro e água morna, usando pano de microfibra.
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REPARO E MANUTENÇÃO 

QUARRYCAST™ é resistente a arranhões. Porém, se ocorrerem arranhões em condições extremas, como instalação, eles podem ser 
removidos com o tratamento correto.

Para produtos QUARRYCAST™ Branco (Brilho), arranhões leves que não podem ser sentidos com uma unha, podem ser removidos 
polindo com uma camada fina de composto automotivo. Se ainda permanecerem, experimente esfregar com água um papel abrasivo 
fino à prova d’água (grão 2000) em um bloco de lixar. Volte a polir a superfície depois, usando uma camada fina de um composto de 
fricção automotivo - disponível em lojas de suprimentos de automóveis confiáveis   ou lojas de suprimentos de pintura de automóveis 
profissionais. Para obter melhores resultados, limite o lixamento à menor área possível ao redor do risco.

Arranhões profundos que podem ser sentidos com a unha exigirão um reparo mais específico e recomendamos que você entre em 
contato com o atendimento ao cliente para que seja informado sobre as etapas.

Para banheiras e cubas pintadas, oferecemos kits de retoque para pequenos arranhões. Entre em contato com nossa equipe de 
atendimento ao cliente.
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