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10.01 – SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS 
                                                      
 
CONSIDERAÇÕES: 
 
 

Trata-se de uma combinação de agentes de conservação e 
fungicidas em solução aquosa. Permite eliminar, ou pelo menos, 
retardar o desenvolvimento de fungos (bolores) nas paredes. 
 
 
 
 
 

PROPRIEDADES: 
 

- Fácil aplicação. 
- Elimina ou retarda o desenvolvimento de fungos. 
 

CARACTERÍSTICA:  - Densidade...........................1,017 ± 0,10  
- Viscosidade........................95 ± 14” Ford IV (20ºC) 
- Aspecto................................Liquido esbranquiçado 
 

UTILIZAÇÃO: Este produto tem dois tipos de aplicação: 
É aplicado directamente à parede sobra as zonas infestadas com 
fungos (acção desinfectante). Neste caso, a “SOLUÇÃO ANTI-
FUNGOS” deve ser diluída com água, em partes iguais, antes da 
aplicação. 
É aplicado misturado com a tinta como reforço e protecção 
contra a acção das fungos. Neste caso aconselhamos juntar a cada 
15 litros de tinta plástica 2 x ¼ litros de “SOLUÇÃO ANTI-
FUNGOS”. 
As gamas de tinta plástica que aconselhamos para este fim são: 
“SUVENIL”, “SUPERNEUCE” e “NEUCEBEL”. 
A combinação das duas aplicações resulta mais eficiente. 
 

PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

As zonas da parede infestadas com fungos (bolores) devem ser 
convenientemente lavadas (de modo a remover os fungos) antes 
da aplicação da “SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS”. 
No caso de repinturas, além da operação de lavagem das zonas 
infestadas, deve efectuar-se uma escovagem conveniente da 
parede de modo a eliminar tinta mal aderida. 
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APLICAÇÃO: 

 
Aplica-se com trincha ou com rolo. Aconselhamos os seguintes 
esquemas: 
 
Paredes novas: 
 
1º. Lavar convenientemente a parede. 
2º. Aplicar directamente à parede a “SOLUÇÃO ANTI-

FUNGOS” (diluída em partes iguais com água) de modo a 
ficar bem entranhada e deixar secar cerca de 12 horas. 

3º. Aplicar duas a três demãos de "tinta plástica" na cor eleita, 
convenientemente reforçada. “Em cada 15 litros de tinta 
juntar 2 x ¼ litros de SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS.” 

 
Repinturas: 
 
Neste caso, após lavagem conveniente da parede, aplicar duas a 
três demãos de tinta plástica na cor eleita reforçada com a 
“SOLUÇÃO ANTI-FUNGOS” (ver utilização). 
 

DILUIÇÃO: 
 

Este produto é fornecido pronto a utilizar. 
 

RENDIMENTO: 
 

Variável de acordo com a absorção do suporte. Como orientação 
10 m²/litro de mistura (quando aplicado directamente à parede). 
 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

  Com água e sabão.  
 

PRECAUÇÕES: - Dado tratar-se de um produto de natureza tóxica, 
aconselhamos o máximo cuidado no seu manuseamento. 

- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar 
abundantemente com água. 

- Manter o produto fora do alcance das crianças.   
 

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 1/4, e 1 litros. 

 


