
Sua casa nova, 
de novo!

Linha casa

Mofo & Bolor 
Attack

Limpo
purifico e
previno
mofo & bolor 



EMBALAGEM

RENDIMENTO

500 ml

5 m²
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Linha casa

   ELIMINA o mofo e bolor, AGINDO profundamente nas áreas impregnadas
pelos parasitas vegetais. Sua inovadora fórmula combinada AGE por 
asxia até a raiz dos micro-organismos, conferindo um efeito muito mais 
duradouro que qualquer outro produto similar. É uma molécula orgânica 
aprovada, inclusive para sanitização de indústrias alimentícias. Limpa e 
elimina micro-organismos em áreas sujeitas a germes e bactérias. Seu 
efeito é duradouro e preventivo a novas impregnações.

   Limpa e elimina micro-organismos em áreas sujeitas a germes e 
bactérias como canil, ambientes para seu pet, consultórios, clinicas, 
hospitais entre outros.  .

CAIXA 12 Un.



MODO DE USAR

Agitar bem antes da aplicação.

Aplique na superfície e deixe agir por alguns minutos.

Aguarde o produto agir até começar a se desprender (2 a 5min).

 

Limpar com pano úmido e limpo.

Finalizar com pano seco.
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Linha casa

APLICAÇÕES



Linha casa

PROPRIEDADES

Sem agentes abrasivos.
Ação rápida e profunda.
Mais eficiente.
Não altera a cor das superficies.
Não Mancha.
Fácil e rápido de aplicar.
Pronto para uso
Produtos à base de solventes orgânicos.  

 

Não agride a superficie 
 



Linha casa

RENDIMENTO

   Rendimento por embalagem : até 5m²  

   Valores médios fornecidos a título indicativo. 

O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível.  
 

 
 

SEGURANÇA

   Manter fora do alcance de crianças e animais; 
   Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente 
com água; 
   Usar roupas de proteção adequadas (luvas e óculos); 
   Em caso de acidente ou mal-estar consultar imediatamente um médico (se 
possível mostrar o rótulo). 

 
 

 
 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

   Solução aquosa composta por tensoativos a base vegetal e óleos essênciais
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