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Para Paredes Atacadas por Fungos e Algas - Interior e Exterior

DESINFECTANTE AQUOSO
909-001x

DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
PROPRIEDADES
COR(ES)
CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)
PREPARAÇÃO
DO SUBSTRATO

Solução aquosa contendo substâncias activas , para utilização na desinfecção e manutenção
de superfícies novas ou já envelhecidas pelo crescimento de fungos e /ou algas.
No interior e exterior, em superfícies de betão, reboco ou estuque que se encontrem
contaminadas por fungos ou algas , eliminando os micro organismos ou esporos presentes .
Baixa toxicidade.
Acção fungicida e algicida.
Incolor.
Densidade: 1,00 +/- 0,02
Ponto de inflamação: > 100ºC
A superfície a tratar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras,
restos de argamassa ou outras impurezas .
No caso de superfícies já atacadas, é necessário proceder à raspagem prévia das zonas
contaminadas. Se necessário, proceder a uma escovagem a seco, com escova de arame de
aço ou outra escova rija, especialmente quando a contaminação for muito intensa .
Lavar toda a superfície com uma solução a 5% em hipoclorito de sódio (lixívia) e passar várias
vezes com água limpa para remover todo o hipoclorito . Deixar secar.

APLICAÇÃO

RENDIMENTO
PRODUTOS PARA
ACABAMENTO
FORMATO(S)
PERÍODO ACONSELHADO
DE ARMAZENAGEM
OUTRAS INFORMAÇÕES

Dado que a solução de lixívia descora as zonas contaminadas , deixando por isso de ficar
visíveis, e confundindo-se com as restantes, é necessário demarcar cuidadosamente as áreas
a desinfectar e garantir que o produto é aplicado sobre todas elas .
Ferramentas: Pincel de caiar ou escova.
Diluição e nº de demãos: Aplicar o produto abundantemente, tal qual é fornecido.
Lavagem da ferramenta: Com água.
Tempo de secagem : Aplicar o produto e deixar actuar cerca de 24 horas antes de proceder
às operações de pintura ou repintura. Não lavar.
Lavagem da ferramenta: Com água.
2

Cerca de 25m /L, em superfícies lisas. Em superfícies ásperas o rendimento é mais baixo e
2
variável com a rugosidade (15 a 20 m /L).
Tintas ou revestimentos aquosos , adequados à superfície a desinfectar.
0.75L para o 909-0011
5 L para o 909-0012.
24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
Agitar o produto antes de usar.
Devido à sua acção algicida/fungicida, recomenda-se a utilização de luvas e óculos de
protecção, durante a aplicação do produto.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO
PRECAUÇÕES DE

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

SEGURANÇA
GARANTIAS
NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas
sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso control
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