DICAS DE LOUÇAS LIMPAS E BRILHANTES
BENEFÍCIOS DO USO

CUIDADOS COM A

DA MÁQUINA LAVA-LOUÇA

MÁQUINA LAVA-LOUÇA

Com a correria do dia a dia, muitas pessoas estão optando
por ter uma máquina de lavar louças em casa. Pesquisas já
comprovaram que a lavagem manual de louças pode consumir o dobro da água utilizada em uma lavagem em
máquina.
Além disso, a esponja utilizada na lavagem manual pode
acumular resíduos de alimentos, bactérias, fungos e até
vírus.

Ao longo do tempo de uso é comum a máquina lava louça car
com cheiro desagradável devido ao acúmulo de resíduos de
alimentos.
Após algumas lavagens, é altamente recomendável sua limpeza para evitar futuros danos e gastos com manutenção.

Por outro lado, máquinas lava-louças gastam uma quantidade bem reduzida de água, pois lavam mais itens de uma
só vez. Algumas máquinas mais modernas, inclusive, contam com um sistema que detecta qual o nível de sujeira
das louças, fazendo a escolha automática do ciclo de
lavagem mais adequado. Outra vantagem é que as
máquinas aquecem a água a uma temperatura alta
garantindo uma lavagem mais eciente e eliminando os
germes causadores de doenças.

Limpe o ltro com frequência para que os resíduos eliminados
durante lavagens anteriores não reapareçam na sua louça.

Retire os excessos de comida antes de colocar os itens dentro
da máquina,não é necessário fazer uma pré-lavagem.
Não sobrecarregue a máquina, possibilitando que a água e
o detergente alcancem todos as louças.

LAVAGEM DAS LOUÇAS

MÁQUINA X MANUAL
Água em alta temperatura e sistema que detecta o nível
de sujeira garantem maior eciência na lavagem e menor
gasto de água.

Torneira geralmente aberta com água fria ou morna. Mais
tempo lavando e esfregando as louças e maior gasto
de água.

Com a capacidade máxima de itens na máquina, ela gasta
em torno de 40 litros.

A mesma quantidade de itens em uma lavagem manual de
15 min. com a torneira aberta gasta em torno de 117 litros.

Tempo aproximadamente gasto em uma lavagem: 30 min.

Tempo aproximadamente gasto em uma lavagem: 71 min.

*dependendo do ciclo da máquina

Uso de secante abrilhantador deixa as louças secas e com
muito mais brilho.

Necessário enxugar as louças com pano após a lavagem.

SOLUÇÕES JIMO
A MAIS COMPLETA LINHA DE PRODUTOS PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS
JIMO LAVA-LOUÇA SEM FOSFATO
Detergente em pastilhas para ser usado em máquinas de lavar
louças. Também com opção em embalagem hidrossolúvel.
Remove sujeiras difíceis como gorduras, ovo e café;
Possui alto poder desengordurante;
Confere brilho às louças e talheres;
Contém tensoativos biodegradáveis;

JIMO SECANTE ABRILHANTADOR
Complemento indicado para a lavagem e o enxágue de louças
em máquinas lava-louça.
Potencializa o processo de secagem das louças;
Aumenta o brilho;
Evita manchas.

JIMO LAVA-MÁQUINAS
Produto prático e ecaz, desenvolvido especialmente para a
limpeza e a higienização interna de máquinas de lavar louças.
Possui alto poder desengordurante;
Remove sujeiras impregnadas;
Pastilhas com embalagem hidrossolúvel.

JIMO LAVA-LOUÇA GEL
Detergente concentrado em gel. Sua exclusiva fórmula remove os
mais difíceis resíduos, deixando as louças com um superbrilho.
Possui alto poder desengordurante;
Remove sujeiras difíceis de louças, talheres e panelas;
Possui função sal regenerador, que evita que as louças quem opacas;
Contém tensoativos biodegradáveis;

JIMO ESSENCE LIMÃO
Produto desenvolvido para neutralizar odores desagradáveis que podem
ser ocasionados no uso contínuo da máquina de lavar louças.
Agradável perfume;
Dura por até 60 lavagens;
Não deixa as louças perfumadas.

