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FUNGILIMPA (Solução de Limpeza)  ATUALIZAÇÃO: Abril 2018 

CARACTERÍSTICAS 

Solução de limpeza, que impede o aparecimento e o desenvolvimento de fungos, algas e bolores 

INDICAÇÃO 

Indicado na limpeza de superfícies já atacadas por fungos, algas e bolores e como preventivo contra o 

seu aparecimento. 

ESPECIFICAÇÕES 

 Cor - Branco Leitoso 

 Aspeto - Líquido 

 Viscosidade - (10 – 15) ”cF4 

 Secagem - 1 a 2 horas 

 COV (Compostos Orgânicos Voláteis) – Produto não abrangido pela Diretiva 2004/42/CE. 

DILUIÇÃO 

 Produto que não admite diluição. Aplicar tal como é fornecido. 

 Diluente de limpeza- Água. 

APLICAÇÃO 

 No tratamento de paredes já atacadas por fungos e como prevenção ao aparecimento destes 

micro-organismos, estas devem ser previamente lavadas com água, à qual se adicionar 

detergente e um pouco de lixívia. Após a secagem das paredes já lavadas, aplicar uma demão 

de “Fungilimpa” e deixar secar durante 24 horas. Proceder a nova pintura. 

 O produto deve ser muito bem agitado, até homogeneização completa, antes da sua 

aplicação. 

RENDIMENTO 

Depende do estado do suporte. Considera-se, no entanto como valor médio, 10 m²/L t/Demão. 

CONSERVAÇÃO 

 Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas. 

 Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e 

dos raios solares. 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

 Apesar da baixa concentração do produto em causa, não permitir a contaminação de esgotos 

ou linhas de água. 

 Usar luvas e óculos durante a aplicação do produto. 

 Em caso de salpicos para os olhos, lavar com água abundante mantendo as pálpebras 

abertas. 

 Em caso de contacto com a pele, lavar muito bem com água e sabão. 

Cópia não controlada 
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