LIMPADOR BOLOR H41

Código do produto: H41

Descrição
Líquido transparente à base de produtos especiais para a limpeza de muros, paredes e tetos com fungos, algas e outros
organismos. Produto de odor inofensivo.
Para interiores e exteriores com grande capacidade de penetração em todo tipo de superfícies de alvenaria, garantindo a
lavagem e desinfeção das mesmas antes de pintar. Não é um produto branqueador; para descolorar manchas pode utilizar-se
lixívia.

Dados Técnicos
Acabamento

Liquido Transparente

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

0,90 - 1,10 kg/l

Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)

24 horas

Métodos de Aplicação

Escova, esponja, trincha, rolo

Limpeza de Utensílios

Água

Apresentação

750ml

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Agitar bem a embalagem.
Antes de aplicar o produto é preciso eliminar em seco qualquer excesso de fungos, algas ou outros organismos. Depois aplicar
o Limpador de Bolor H41 de forma abundante sem diluir. É preferível aplicar em pequenas zonas e com a ajuda de uma
escova ou esponja, esfregar convenientemente para que o produto penetre bem nos poros do substrato. Para suportes muito
contaminados, deixar secar e dar uma segunda aplicação do produto.
Ao fim de 24 horas pode-se pintar por cima com qualquer tipo de primário ou tinta, de preferência com conservante Anti Bolor,
Anti Verdete, seguindo as instruções da mesma.
O Limpador de Bolor H41 não é adequado para ser adicionado como aditivo de tintas.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0⁰.

Data de edição: 2015-08
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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