
PRODUTOS
CISER

COMO USAR OS
PRODUTOS CISER
NO SEU DIA A DIA



Olá!

Se você está aqui, provavelmente é porque nos 
viu no SBT. Ficamos muito felizes com o seu 
interesse em conhecer melhor nossos produtos 
e saber como usar cada um deles!

Neste material, você vai encontrar diversas 
soluções para todas as áreas da sua casa, 
desde pequenos reparos, eletrônicos e projetos 
de faça você mesmo até dicas para limpeza, 
conservação e consertos gerais.

Esperamos que goste!
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Consertos Gerais

Os ambientes como cozinha, banheiro e lavanderia 
precisam de um cuidado especial. Isso porque 
eles estão em contato direto com água e, se não 
estiverem bem vedados, podem sofrer vazamentos 
e infiltrações, danificando o material.

COMO EVITAR 
VAZAMENTOS

*VOC FREE: Produto isento de solventes e isocianatos (ecologicamente correto).

O selante híbrido MS40 da Ciser é um 
adesivo selante de alta performance à 
base de polímero híbrido MS Polymer®, 
garante maior durabilidade em ambientes 
extremos, maior poder de adesão e maior 
resistência aos raios UV, ou seja, não 
amarela com o tempo. É ideal para vedar 
pias, cubas, vasos sanitários e boxes de 
chuveiros. O produto pode ser usado 
em diversas superfícies como concreto, 
gesso, azulejo, madeira, mármore, granito, 
cerâmica, vidro, metais e outros.
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Consertos Gerais

Com seu alto poder de adesão, 
o selante híbrido MS40 da Ciser fixa 
e veda superfícies com alta performance 
e resistência às condições climáticas, 
inclusive em áreas molhadas. 
Ele pode ser usado em cerâmica, 
porcelanato, concreto, alvenaria, 
pedra natural, madeira, MDF, alumínio, 
aço natural e aço galvanizado. 

Uma única peça do piso quebrou ou precisa 
de reposição? É possível realizar a colagem sem 
a necessidade de preparar argamassa, tornando 
o conserto mais rápido e prático, seja dentro 
ou fora da casa.

COMO FAZER 
A REPOSIÇÃO
DE UM PISO?

*VOC FREE: Produto isento de solventes e isocianatos (ecologicamente correto).
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Consertos Gerais

O selante híbrido MS40 da Ciser é ideal 
para colar azulejos em áreas úmidas 
como a piscina, sem a necessidade 
de aplicar primer. Ele oferece mais 
durabilidade na aplicação, além de possuir 
maior resistência aos raios UVA e UVB.  

*VOC FREE: Produto isento de solventes e isocianatos (ecologicamente correto).

Sabia que dá para colar uma peça de azulejo na 
piscina sem precisar esvaziá-la? Basta aplicar 
nosso selante no azulejo e colar no local desejado 
em seguida. Ele adere até mesmo embaixo da 
água, poupando seu tempo e esforço de maneira 
sustentável, já que evita o desperdício de água.

COMO COLAR 
UM AZULEJO 
NA PISCINA 
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Eletrônicos

O limpa contato da Ciser limpa e restaura 
a condutividade elétrica em circuitos 
e placas eletrônicas. Remove resíduos 
como a poeira, umidade e oxidações, que 
prejudicam o seu bom funcionamento.

Se o seu controle remoto está falhando ou deixou de 
funcionar, essa dica é pra você. Basta abrir o aparelho 
e aplicar o limpa contato nos componentes eletrônicos 
para restaurar sua condutividade.

COMO RESTAURAR 
O CONTROLE REMOTO
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Eletrônicos

O limpa contato da Ciser é ideal para 
a limpeza dos terminais e aparelhos 
que tenham resíduos de graxas, óleos, 
poeiras e outros contaminantes 
nas superfícies dos contatos 
eletroeletrônicos. Ele também limpa 
e elimina a umidade, restaurando a 
condutividade. 

O portão eletrônico pode deixar de funcionar 
normalmente por falta de condutividade elétrica da sua 
central. Nesse caso, aplicar um limpa contato neste local 
pode ser a solução para restaurar os componentes que 
não estão mais funcionando.

COMO SOLUCIONAR 
PROBLEMAS EM SEU 
PORTÃO ELETRÔNICO
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Faça Você Mesmo

O adesivo epóxi da Ciser é 
formado por duas partes: 
resina e endurecedor. Com alta 
resistência, ele é ideal para a 
colagem de materiais pequenos 
ou médios. Com tempo de 
secagem de até 10 minutos, 
possibilita a flexibilidade de 
montagem, ou seja, se você 
colar no lugar errado, é possível 
fazer o ajuste e acabamento 
antes que seque! 

Os projetos de artesanato podem ser feitos 
com diversos tipos de materiais, como azulejo, 
cerâmica, vidro, fibras naturais, metais, pedras 
e plásticos. Para realizar sua colagem, é 
importante contar com uma cola que também 
seja bem versátil, fácil de aplicar e com 
acabamento transparente e sem resíduos 
para não comprometer a estética.  

COMO FAZER
COLAGEM 
NO ARTESANATO
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LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Faça Você Mesmo

QUAL PRODUTO USAR?

O Kit MDF da Ciser combina um 
adesivo instantâneo e um spray 
ativador, que garantem a colagem 
rápida e segura de todos os tipos 
de madeira e também de borrachas, 
metais, couro, plásticos e outros 
materiais. Essa é uma ótima opção 
com maior área de cobertura e 
rendimento em diversas aplicações.

Muitos projetos de faça você mesmo são 
produzidos em MDF, MDP ou madeira em geral. 
Para fazer o seu, é indispensável contar com 
um fixador apropriado, que adere em superfícies 
porosas e verticais, sem escorrer. 

COMO FIXAR 
OBJETOS 
DE MADEIRA
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Limpeza e Conservação

O desengraxante da Ciser é uma ótima 
opção! Com baixa concentração de 
solvente e alta volatilidade, o produto 
limpa peças metálicas e elimina 
a oleosidade, graxa, fuligens e demais 
sujeiras em poucos segundos. 

Limpar a bicicleta ou moto faz toda a diferença no 
desempenho do seu passeio ou trabalho. Isso inclui, 
é claro, a limpeza da corrente. Para realizar essa 
manutenção tão importante, é essencial aplicar um 
bom desengraxante.

COMO LIMPAR 
A CORRENTE DA 
BICICLETA OU MOTO
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Limpeza e Conservação

O silicone em spray da Ciser limpa, 
protege, renova e dá brilho em diversas 
superfícies, repelindo sujeira e água. 
É utilizado também como lubrificante 
a seco. O seu grande diferencial está 
na composição: por não ter solvente, 
o produto não agride peças plásticas 
nem borrachas e também não evapora 
para o vidro do carro. 

Quer deixar o painel do carro brilhando? Aplique um 
silicone em spray de boa qualidade, que também 
poderá ser aproveitado para o uso no parachoque e 
em outras peças plásticas do carro, além de outros 
itens da casa: desde as fechaduras e dobradiças das 
portas, corrediças de gavetas, canaletas de janelas 
e vidros automotivos, até a esteira de ginástica.

COMO LIMPAR 
O PAINEL DO CARRO
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Limpeza e Conservação

O desengraxante da Ciser elimina 
a oleosidade e as demais sujeiras, 
promovendo uma limpeza eficaz em 
segundos, sem agredir as cordas.

Com o tempo de uso, as cordas de instrumentos 
como violão, guitarra e violino absorvem oleosidade 
e ficam engorduradas, o que acaba reduzindo 
o desempenho e afinação das notas. Para realizar 
a limpeza, um desengraxante pode ajudar.

COMO LIMPAR
AS CORDAS 
DE INSTRUMENTOS
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Pequenos Reparos

Acidentes acontecem e os brinquedos podem 
acabar se quebrando. Mas a diversão não 
precisa acabar por aí! Com o produto certo, 
é possível colar e reparar diversos tipos de 
brinquedos, como carrinhos, bonecos e outros 
itens de plástico.

COMO REPARAR 
BRINQUEDOS
QUEBRADOS

O adesivo epóxi da Ciser é 
ideal para pequenos reparos 
como esse. Ele é fácil de 
aplicar, cola em apenas 10 
minutos, garante vedação 
completa da área fixada e 
não deixa resíduos, colando e 
preenchendo deformidades 
com acabamento transparente.
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Pequenos Reparos

O adesivo instantâneo da Ciser 
proporciona colagem rápida, secando 
em 10 segundos, e conta com um bico 
antientupimento, que ajuda a conservar 
o produto por mais tempo.

Sua xícara preferida quebrou? É possível fazer o 
reparo com a aplicação de um adesivo instantâneo, 
que cola itens de porcelana, cerâmica e azulejo. 
Ele ainda pode ser usado em materiais como 
borracha, madeira, metais, entre outros.

COMO RESTAURAR
XÍCARA QUEBRADA
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LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Pequenos Reparos

O silicone em spray da Ciser é 
um lubrificante a seco que repele 
água e sujeira, eliminando o ruído e 
proporcionando maior durabilidade sem 
agredir peças plásticas e borracha.

O desengripante da Ciser também 
funciona como lubrificante protetivo e 
pode ser utilizado para eliminar o ruído. 
Com alto poder de ação e baixo odor, 
ele repele a umidade, não escorre e 
proporciona maior rendimento.

Portas e janelas com as dobradiças rangendo, assim 
como fechaduras e maçanetas, são um barulho 
incômodo, mas isso pode ser resolvido de forma bem 
fácil e rápida!

É só aplicar um silicone ou desengripante em spray.

COMO ELIMINAR 
O RANGIDO 
DE DOBRADIÇAS

QUAL PRODUTO USAR?
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Pequenos Reparos

O desengripante em spray da Ciser tem 
alto desempenho de lubrificação a seco. 
Ele cria uma película protetora contra a 
umidade, que protege contra a ferrugem 
e aumenta a vida útil do material.

O que fazer quando o cadeado está emperrado? 
Aplicar um desengripante em spray dentro do 
buraco da chave e também no furo próximo da 
fechadura pode ajudar. Aí é só girar a chave aos 
poucos para que ele abra.

COMO CONSERTAR 
O CADEADO 
EMPERRADO
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QUAL PRODUTO USAR?

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

Pequenos Reparos

O desengripante da Ciser desengripa 
peças metálicas enferrujadas, com 
elevado nível de ação, alcançando até 
mesmo superfícies de difícil acesso.

Parafusos, porcas e peças enferrujadas podem 
ser difíceis de remover, ficando emperradas por 
causa da ferrugem. Para isso, você pode aplicar 
um desengripante, que vai facilitar a remoção e 
manuseio desses itens.

COMO REMOVER
PARAFUSOS, 
PORCAS E PEÇAS 
ENFERRUJADAS
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VOCÊ NÃO NOS VÊ.
MAS FIXAMOS TUDO, 
POR TODA PARTE.
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