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FUNGICIDA 

Tratamento curativo e preventivo contra musgos fungos e algas 

1 .  Fungicida: 

Solução de desinfecção de superfícies contaminadas (parte escura ou esverdeada) por fungos, algas e microorganismos. 

2. Utilização: 

Graças ao seu alto teor de ingredientes activos e na medida do seu espectro de actividade oferece protecção perfeita 

contra bolores conta musgos e algas. 

3. Suporte de aplicação: 

Todas as áreas do edifício interior ou exterior de cimento, gesso ou outro que apresente contaminação. 

 ASPECTO DO FILME SECO:  Transparente 

 SECAGEM:    2 A 3 HORAS 

 PINTURA:    24 HORAS 

4. Preparação da superfície: 

Caso se pretendam repintar zonas já afectadas por algas ou fungos, antes da aplicação da tinta, deve-se efectuar uma 

raspagem da parede, limpando o máximo possível as zonas contaminadas. Aplicar 1 demão do produto Aditivo Anti 

Musgos e Algas, deixando secar completamente e sem enxaguar, escovar muito bem a superfície. Pode também fazer 

uma lavagem geral com uma solução de lixívia e água (na proporção de 1 parte de lixívia para 10 partes de água), para 

descoloração de manchas que eventualmente permaneçam na parede 

5 .  Aplicação: 

Após a superfície bem seca e preparada de acordo com as instruções da tinta, adicionar cerca de 3% do Aditivo Anti Algas 

e Fungos à tinta de acabamento. A proporção indicada em percentagem, é a considerada eficaz para cada tipo de 

tinta em situação normal. Deve-se aumentar a dosagem recomendada de aditivo sempre que as superfícies a pintar se 

encontrem em zonas fortemente expostas aos factores atrás mencionados (ambientes extraordinariamente húmidos e 

pouco arejados). Agitar suavemente até que o aditivo se misture perfeitamente na tinta. 

 CONSUMO:   Variável em função da contaminação 

 FERRAMENTAS:   Pincel, rolo ou escova 

 ASPECTO DO FILME SECO:  Transparente 

 SECAGEM SUPERFICIAL:  2 A 3 HORAS 

 PINTURA:    24 HORAS 

 EMBALAGEM:   0,25Lt, 0,5Lt, 1Lt 

6. Ponto de inflamação: 

Não aplicável 

7. Classificação: 

Não classificado 

8. Indicação: 

Deve adicionar-se o aditivo em todas as demãos da tinta, e não unicamente na última demão, dado que os fungos e 

bolores poderão desenvolver-se a partir da primeira camada e, posteriormente surgirem à superfície pela destruição 

sucessiva da película de tinta. 


