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FICHA TÉCNICA
MOFO & BOLOR
PROPRIEDADES

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. Produto indicado para: qualquer superfície - não contém cloro,
ácidos ou hipoclorito de sódio em sua fórmula.
Dica: Impermeabilizando a área com a Linha Protege PERFORMANCE, o efeito
de bloqueio do mofo e bolor pode passar de 2 anos. Aplicado antes da pintura
pode evitar mofo nas paredes.

MODO DE USAR
Agite bem antes de usar e efetue sempre um teste sobre uma amostra da superfície a tratar antes da aplicação denitiva.
Aplique conforme recomendação de diluição na superfície e deixe agir por alguns minutos.
Após a aplicação, esfregue a superfície a ser tratada com uma escova de cerdas.
Lavar todas as superfícies tratadas com água limpa em alta pressão.
Repita o processo se necessário.

COMPOSIÇÃO
Solução aquosa composta por tensoativos de base vegetal.

EMBALAGEM
Cp3080 1L
UNITÁRIA: 1L: 183 alt x 103 larg x 77 comp (mm)
CAIXA MASTER 1L (6 unidades): 190 alt x 210 larg x 235 comp (mm)
CP3081 5L
UNITÁRIA: 5L : 294,5 alt x 188 larg x 134 comp (mm)
CAIXA MASTER 5L (4 unidades): 295 alt x 280larg x 380 comp (mm)
CP3082 20L
UNITÁRIA: 20L : 376,5 alt x 330 larg x 235 comp (mm)

RENDIMENTO
·Rendimento por litro: aproximadamente 10m². Valores médios fornecidos a título indicativo.
·O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação da sujeira.

CÓDIGOS EAN/DUN

CLASSIFICAÇÃO / ANVISA

1L EAN: 7899870100483
DUN:17899870100480

NCM: 3824.99.79

5L EAN: 7899870100490
DUN:17899870100497

VALIDADE

20L EAN: 7899870100506

Validade por 24 meses a partir da data de
fabricação indicada na embalagem, se em
embalagem não aberta.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com
água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas
(CIT/RS 0800 721 3000) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
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