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10.03 – SOLUÇÃO DESINFESTANTE 

                                                    
 
CONSIDERAÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trata-se de uma combinação de biocidas isento de CIT/MIT e 
formaldeido, com poder desinfestante num largo espectro algicida 
e fungicida, em solução aquosa. Permite limpar fachadas, muros, 
paredes e tectos contaminados com fungos (bolores) e algas e 
prevenir o aparecimento das mesmas. 
 

PROPRIEDADES: 
 

- Fácil aplicação e penetração no reboco. 
- Desinfesta eficazmente superfícies contaminadas. 
 

CARACTERÍSTICAS:  - Densidade..........................1,000 ± 0,10  
- Aspecto...............................Transparente. 
 

UTILIZAÇÃO: Destina-se a ser aplicado directamente nos substratos infestados, 
para efectuar a limpeza/ desinfecção dos mesmos, removendo 
algas, musgos, fungos, etc.  
 

APLICAÇÃO: Aplica-se com trincha ou pincel de caiar, abundantemente, na 
parede. 
 
1º. Lavar a parede com jacto de água sob pressão, se necessário 

aplicar uma solução de hipoclorito de sódio a 5% (lixívia) e 
tornar a lavar bem toda a superfície a fim de remover todo o 
hipoclorito. 

2º. Aplicar 1 demão, farta, de “SOLUÇÃO DESINFESTANTE”. 
3º. Deixar actuar 24 a 48 horas. 
4º. Proceder a uma escovagem por toda a superfície ou lavagem 

com água sem pressão. Deixar secar.  
 

DILUIÇÃO: 
 

O produto é fornecido pronto a utilizar. 
 

RENDIMENTO: 
 

Muito variável de acordo com a absorção do reboco. Como 
orientação 10 m²/litro.  

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

  Com água e sabão. 
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PRECAUÇÕES: 

 
Manter fora do alcance das crianças. 
Para mais informações a leitura da Ficha de Segurança do 
produto é fundamental. 

 
 
 

ARMAZENAGEM 
          E 
EMBALAGEM: 

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar 
o produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique 
uma fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.  

 


