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PARA QUE SERVE
• Desengorda, elimina a sujidade muito incrustada e prepara as superfícies para o 

tratamento anti filtrações SALVATERRAZZA®.
• Elimina o excesso de SALVATERRAZZA® e de outros impermeabilizantes não 

filmantes, no caso de aplicação incorreta.

AS VANTAGENS
• Favorece a absorção de SALVATERRAZZA®
• Elimina a sujidade mais intensa.
• Resultado seguro.
• Acção rápida.
• Elevado poder de limpeza.
• VOC free.

COMO SE UTILIZA
Dilução: Segundo o tipo de utilzação. 

Aplicação: Molhar previamente a superfície com água. Diluir uma parte de produto 
em 5 partes de água (1:5), espalhar e deixar atuar durante uns 2-3 minutos. 
Esfregar com esfregão ou maquina rotativa. Recolher os resíduos com aspirador 
de líquidos e enxaguar com água limpa. Para uma limpeza mais enérgica diluir 
o produto em 3 partes de água (1: 3). Com a superfície limpa e seca aplicar a 
proteção anti filtrações SALVATERRAZZA® ou outros tratamentos. Para eliminar o 
excesso de SALVATERRAZZA® no caso de aplicação incorreta: aplicar puro com 
trincha ou com um pulverizador. Passados 15 minutos, esfregar com esfregão ou 
com máquina rotativa e enxaguar com água. Em caso de resíduos mais resistentes, 
repetir a operação. Com a superfície limpa e seca aconselha-se a reforçar a 
proteção impermeabilizante (no caso de SALVATERRAZZA® re-aplicar uma demão 
de produto). 

Atenção:
Não usar em mármores polidos, pedras polidas novas e madeira.
Evite o contato com as superfícies metálicas (no caso enxaguar com agua limpa 
de seguida).
Realize sempre um teste prévio numa pequena área de superfície.
Em barro cozido e tijolo face á vista aconselha-se realizar uma limpeza de 
neutralização com DETERDEK PRO depois do uso de FASEZERO.

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.

RENDIMENTO
Com um litro de produto podem tratar-se:

Puro até 10 m²

Diluído até 30 m²

O rendimento é indicativo

DECAPANTE PREPARADOR 
CONCENTRADO

PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS, GRÉS 
PORCELÂNICO E CERÂMICA, PREFABRICADOS 
DE HORMIGÃO, CIMENTO, BARRO, TIJOLO FACE Á 
VISTA, GRES RÚSTICO

FASEZEROFASEZERO

FASEZERO é um detergente específico para a preparação do tratamento 
com SALVATERRAZZA, de superfícies de grés, cerâmica, cimento, 
terracota e klinker. Desengordura completamente e elimina a sujidade 
mais difícil. No caso de aplicações mais incorretas, é adequado para 
remover o excesso de SALVATERRAZZA e tratamentos hidro-óleo 
repelente que não criem película.


