
Isqueiros de latão
O que evita o embaçamento do meu isqueiro  
Zippo de latão?
Todos os isqueiros Zippo de latão têm um leve 
revestimento protetor para evitar a perda do brilho 
antes do uso. O revestimento se desgastará com  
o uso normal do isqueiro.

Como limpo o meu isqueiro Zippo de latão?
Para restaurar a aparência natural do latão sólido, 
recomendamos o seguinte:  

•	 Base altamente polida: Limpe com limpador 
de latão. 

•	 Base com acabamento escovado: Limpe 
gentilmente com uma esponja de limpeza 
multiuso, como a esponja da marca  
Scotch Brite para serviço leve ou médio  
(não use esponja de aço). Cuidadosamente, 
passe a esponja na mesma direção do grão 
do acabamento. 

Como limpo o desenho estampado a laser em  
meu isqueiro com acabamento fosco?
O desenho a laser expõe a superfície do latão 
e a sujeita à perda de brilho. Esta é uma 
característica normal do latão. Para limpar o latão, 
recomendamos o uso de um pano macio e um 
limpador de latão.

Acabamento Envelhecido
O acabamento do meu isqueiro com acabamento 
envelhecido se desgastará?
O isqueiro com acabamento envelhecido tem um 
acabamento exclusivo que lhe dá a aparência de 
uma peça usada, nostálgica e desgastada pelo 
tempo. Este acabamento não é permanente e 
começará a se desgastar com o uso.

Como posso evitar que o acabamento envelhecido  
do meu isqueiro Zippo se desgaste?
Quando exposto ao álcool ou a fluido de isqueiro, 
o acabamento antigo começará a se desgastar 
imediatamente. Ao encher o isqueiro, evite 
derramar fluido no exterior da base.
 

Isqueiros dourados
Como cuido do acabamento do meu isqueiro  
Zippo dourado?
Limpe gentilmente as parte douradas com um pano 
macio e água ou Fluido de Isqueiro Zippo. Não use 
substâncias abrasivas.

Isqueiros para cachimbos
O que torna o corpo do isqueiro Zippo para 
cachimbos exclusivo?
A chaminé do isqueiro Zippo para cachimbos 
envolve a chama em metal, permitindo que a 
chama seja puxada diretamente para dentro  
do cachimbo, sem danificar o fornilho. O corpo  
do isqueiro para cachimbo pode ser utilizado  
com qualquer isqueiro Zippo à prova de vento 
(exceto com os modelos slim).

Como removo a 
tampa da chaminé 
do isqueiro?
Para fazer 
manutenção, a 
tampa da chaminé 
do seu isqueiro 
Zippo para 
cachimbos pode 
ser removida. 
Para remover a 
tampa, levante a 
borda em uma das 
extremidades com  
a unha do polegar.
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