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LAVA TELHAS  ATUALIZAÇÃO: Abril 2018 

CARACTERÍSTICAS 

Produto baseado numa mistura de substâncias ativas para limpeza de telhas e outras superfícies 

contaminadas por fungos e algas, com forte ação desincrustante de sujidades. 

Fácil aplicação e sem necessidade de escovagem ou raspagem. 

INDICAÇÃO 

Indicado na limpeza e desinfeção de telhados e fachadas, em exteriores. 

ESPECIFICAÇÕES 

 Cor - Ligeiramente amarelado 

 Aspeto - Líquido  

 Viscosidade -(10 - 15) ”cF4 

 Teor de sólidos – Não aplicável 

 Rendimento – 3 a 4 m²/lt, dependendo da porosidade do suporte e das condições de 

aplicação. 

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

DILUIÇÃO 

 Diluição em água. No entanto, o produto deve ser aplicado tal como é fornecido. 

 Diluente de limpeza- Água. 

APLICAÇÃO 

 Aplicar o produto à trincha ou com um pulverizador. Deixar atuar durante cerca de ½ a 1 

hora até dissolução das impurezas ou sujidades e lavar com água abundante. 

 Repetir a operação se necessário. 

CONSERVAÇÃO 

 Um ano 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 

 Visto tratar-se de um produto fortemente alcalino, não deve ser misturado com outros 

produtos. 

 Não aplicar em superfícies metálicas. 

 Utilizar luvas e óculos durante a aplicação do produto. 

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

abertas. 

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

 Não permitir a contaminação de esgotos ou linhas de água. 

Cópia não controlada 
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