Mofo
&Bolor Attack
Para áreas internas como
rejuntes de piso, parede e teto
de banheiros, saunas e cozinhas.
Combate mofo e bolor em móveis
de madeira e paredes pintadas.

SUSTENTÁVEL

ALTO RENDIMENTO

ALTA DURABILIDADE
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PRODUTO INDICADO PARA:
LIMPA E ELIMINA MICRO
ORGANISMOS EM ÁREAS SUJEITAS
A GERMES E BACTÉRIAS COMO
CANIL, AMBIENTES PARA SEU PET,
CONSULTÓRIOS, CLINICAS,
HOSPITAIS ENTRE OUTROS.

MOFO & BOLOR ATTACK® 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 – ambientes de animais (pet), consultórios,
clinicas, residência, indústria, áreas úmidas e etc.
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.
Info: enquanto o bolor apenas infecta os objetos, o mofo corrói o material afetado,
e pode ser mortal.
Tecnologia Europeia.

EMBALAGEM

1-5-20 L

RENDIMENTO

10 m² LITRO

CAIXA 1 L 6 UN | 5 L 4 UN
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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: Rendimento por litro: até 10 m². Valores médios
fornecidos a título indicativo. O consumo do produto depende da porosidade
da superfície
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APLICAÇÕES:
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