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PARA QUE SERVE
• Elimina a sujidade provocada pela colocação e, em geral, a sujidade de obra.
• Elimina as eflorescências salinas.
• Limpa e desincrusta.
• Ideal em casos de sujidade muito incrustada em materiais porosos.

AS VANTAGENS
• Biodegradável.
• Produto detergente com ácido tamponado: não liberta vapores tóxicos e respeita 

o utilizador e o meio ambiente.
• Respeito a outros desincrustantes ácidos puro, que em poucos segundos 

terminam sua ação, mantém uma ação prolongada.
• Apresenta-se denso, portanto é ideal em paredes verticais.
• Desincrusta e limpia porque contem uma elevada concentração de tensioactivos

COMO SE UTILIZA
Dilução: Diluir em água em proporção de até 1:5 (1 parte de produto em 5 partes de 
água) segundo o nivel de sujidade. Pode-se utilizar puro em paredes aproveitando 
sua densidade. 

Aplicação: 
Para a limpeza final de obra em pavimentos: Em materiais absorventes como 
barro e pedras, aconselha-se molhar previamente a superficie com agua. Diluir 1 
litro de PHZERO em até 5 o 10 litros de água, segundo a sujidade. Deixar atuar uns 
minutos sobre a superficie. Esfregar com esfregão ou máquina rotativa com disco 
adequado. Recolher os residuos (ideal um aspirador de líquidos) e enxaguar com 
água. 
Para as paredes e as superficies verticais: Molhar previamente a superficie 
com agua. Aplicar o produto puro com uma trincha. Deixar atuar uns 4-5 minutos, 
esfregar com esfregão ou outro instrumento similar e enxaguar abundantemente 
com água, se possível com agua pressão. 

Atenção:
PHZERO é um produto com alta concentração: aconselha-se utilizar quando o 
nivel de sujidade é elevado.
Não utilizar em mármore polido e em todos os materiais sensíveis aos ácidos. 
Fazer um teste preliminar em uma pequena área da superfície para descobrir a 
resistência do material ao produto.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 30º C.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.

Embalagens
1 litro: caixas de 12 unidades.
5 litros: caixas de 4 unidades.

DILUIÇÃO E RENDIMENTO
Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido 1:5 20 m²

Grés porcelânico 1:5 40 m²

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

DESINCRUSTANTE ÁCIDO 
ENÉRGICO

BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO, GRÉS 
PORCELÂNICO E CERÂMICA

PHZEROPHZERO

PHZERO: desincrustante ácido enérgico, específico para a remoção da 
sujidade da obra e residuos de calcários incrustados de superficies 
resistentes a ácidos,( grés, klinquer, terracota, etc...)


