
ALTO RENDIMENTO                  ALTA DURABILIDADESUSTENTÁVEL                     

 Limpador alvejante para 
tratamento contra fungos,
musgos, algas, liquens e limo.

Musgo
&Fungo Attack



MUSGO & FUNGO ATTACK® Poderoso ELIMINADOR bactericida, desinfetante e 
alvejante para tratamento contra fungos, musgos, algas, liquens e limo. FUNGO & 
MUSGO ATTACK age profundamente nas áreas impregnadas pelos parasitas 
vegetais, limpando, desencardindo e puricando o ambiente. Sua inovadora 
fórmula combinada, age por asxia até a raiz dos micro-organismos conferindo um 
efeito muito mais duradouro que qualquer outro produto similar.

Produto indicado para: todo material e superfície exposta a umidade e sombra.

Dica: Impermeabilizando a área com a Linha Protege PERFORMANCE, o efeito de 
bloqueio do fungo e musgo pode passar de 2 anos. Aplicado antes da pintura pode 
evitar mofo nas paredes.

INFO: Fungos são formados por uma única célula (unicelulares), como as leveduras, 
e pluricelulares que podem ser grandes como os bolores e os cogumelos. Musgos: 
de organização simples, que tipicamente crescem em densos tufos, sendo mais 
comuns em habitats húmidos e sombrios, como a Rosa Multiora, que se parece 
com veludo verde.
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PRODUTO INDICADO PARA: 

TODO MATERIAL E SUPERFÍCIE 

EXPOSTA A UMIDADE E SOMBRA.

EMBALAGEM

CAIXA

1-5-20 L

1 L 6 UN | 5 L 4 UN

RENDIMENTO  10 m² LITRO
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MODO DE USAR

Agite bem antes de usar e efetue sempre um teste sobre uma amostra da superfície a tratar antes 

da aplicação definitiva. 

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.
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Solução aquosa composta por tensoativos de base vegetal.

: Rendimento por litro: até 10 m². Valores médios RENDIMENTO POR LITRO
fornecidos a título indicativo. O consumo do produto depende da porosidade 
da superfície
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APLICAÇÕES:

antes       depois

antes     depois

antes

depois
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www.performance.eco.br   
+55 (41) 3667-3942
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