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PARA QUE SERVE
• Elimina resíduos de silicone, cola, fita cola, rótulos antigos e restos de espuma 

de poliuretano.
• Eficaz também na eliminação de cera de vela, resina e manchas de gordzura e 

óleo em geral.
• Graças há sua prática espátula incluída na preapação, a eliminação dos resíduos 

é mais fácil e rápida.
• Eficaz também para eliminar manchas de alcatrão.

AS VANTAGENS
• Se pode utilizar também em pedras, juntas e outros materiais absorventes para a 

remoção de resíduos superficiais.
• Composição viscosa: atua diretamente sobre o resíduo a eliminar, maximizando a 

eficácia e evitando o desperdício do produto.
• Ação rápida: amolece o silicone endurecido em apenas 20 minutos de aplicação.
• Agradável perfume cítrico.

COMO SE UTILIZA
Não se diluí: pronto para usar. 

Aplicação: 
1. No caso de resíduos muito consistentes, eliminar o máximo possível do resíduo 
com a ajuda de instrumentos afiados (ex. cortador, lâmina, faca) tendo o cuidado de 
não danificar a superfície. 
2. Agitar antes de usar, aplicar o produto puro, cobrindo completamente cada 
resíduo de silicone presente. 
3. Deixar atuar uns 20 minutos. 
4. De seguida intervir com a espátula fornecida para descolar os resíduos amolecidos 
e recolhê-los com um pano de papel absorvente. 
5. Repetir a operação, aumentando o tempo de ação do produto se for necessário. 
6. Limpar cuidadosamente a espátula depois do uso com um pano de papel 
absorvente. 

Atenção:
o produto pode matizar o acrílico, materiais lacados e aglomerados em base de 
resina: verificar previamente a resistência do produto.
No caso de materiais tratados com cera, será necessário recuperar o tratamento 
original.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 0º 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
Embalagens de 250 ml: caixas de 12 unidades

ELIMINA SILICONE GRÈS PORCELÂNICO, CERÂMICA, MÁRMORE, 
VIDROS, METAL

ZEROSILZEROSIL

ZERO SIL elimina resíduos de silicone, resina, cola, cera de vela, fita 
adesiva, etiquetas antigas e espuma poliuretano, das superfícies de 
grés porcelânico, cerâmica, mármore, vidro e elementos metálicos. 


