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Vantagens  Características 
 

 Impede o processo de formação de fungos e algas na superfície 
pintada; 

 Prolonga o tempo de vida da pintura; 

Aspecto…………………. Incolor 
 Substrato………………. Aditivo p/ tintas 

 
 
  
Propriedades 
 

 Só deve ser adicionado na última de mão de tinta; 
 Não apresenta nenhum risco para a saúde humana; 
 Compatível com todos os tipos de tinta de base aquosa;; 

 

Rendimento teórico…… ½ p/ 15 lt de tintas 
 

   
 Dil. Limpeza……………. Água 
 Compostos Orgânicos 

Voláteis (COV) 
 

Directiva 2004/42/CE 

 
Não aplicável 

 
 

 Tipo de embalagens 0.5 e 1 lt 
 Armazenagem e 

Estabilidade 
 

Mantenha as 
embalagens fechadas 
e protegidas da luz 
solar, da humidade e 
do calor excessivo, 
garantindo assim a 
estabilidade durante 2 
anos. 

Campo de Aplicação Higiene, Segurança e Ambiente 
 

Recomendamos a aplicação no interior e exterior em locais húmidos 
onde é frequente a propagação de algas e fungos. 

Frases R: 
R43 Pode causar sensibilização em contacto com 
a pele. 
R50 Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
Frases S: 
S2 Manter fora do alcance das crianças. 
S24 Evitar o contacto com a pele. 
S29/56 Não deitar os resíduos no esgoto. 
Eliminar este produto e o seu recipiente, 
enviando-os para local autorizado para a 
recolha de resíduos perigosos ou especiais. 
S37 Usar luvas adequadas. 
S46 Em caso de ingestão, consultar 
imediatamente o médico e mostrar-lhe a 
embalagem ou o rótulo. 
 
Para mais informações a leitura do Rotulo do 
Produto e da FICHA DE SEGURANÇA do 
produto é fundamental. 
 

 
 
 
 

Aplicação   

 
Preparação da mistura 

A mistura deve ser preparada 10 minutos antes da aplicação. Após a 
adição do Aditivo ANTI-FUNGOS ser adicionado à tinta é necessário 
ter em atenção para a mistura ficar homogénea.  

Preparação do substrato 
Caso o substrato apresente contaminações de fungos e algas aplicar 
Solução de Limpeza de acordo com o FT. 

 
   
  
   
   
   
  

Nota 
As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que 
as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.  
 


