FUNGATTACK PAINTED SURFACES

Fungicida algicida para superfícies pintadas em interiores e exteriores

Composição:
FUNGATTACK PAINTED SURFACES é uma combinação baseada em heterociclicos formulados em
meio glicólico, fixados com monómoros acrílicos, estabilizantes e emulsionantes.
Características:
Aspecto: Líquido leitoso
Cor: Branco com tom amarelo
Aroma: Ligeiro a acrílico
pH: 6,0 – 8,0
% Matéria Activa: 3,6 – 4,6
Propriedades:
FUNGATTACK PAINTED SURFACES tem acção efectiva em todas as superfícies domésticas ou industriais,
evitando o aparecimento de fungos, algas e liquenes, normalmente associados a humidades ou
presença de grandes quantidades de água. Não mancha nem afecta as superfícies pintadas. Reaviva as
cores das tintas, dando um aspecto de lavado. Pode ser aplicado sobre todas as superfícies pintadas com
os vários tipos de tintas, evitando o aparecimento de, entre outros os seguinte fungos:
Aspergillus niger, candida albicans, cladosporium resinae, mucor rouxii, penicillium
funiculosum, phoma glomerata, phoma pigmentivora, pullularia pullulans, rhizopus stolonifer, rhodotorula
rubra, saccharomyces cerevisiae, alternaria dianthicola, aspergillus oryzae, aspergillus repens,
chaetomium globosum.
Evita igualmente o aparecimento das seguintes bactérias:
Bacillus subtilis, staphycoocus aureus, enterobacter cloacae, escherichia coli, proteus vulgaris,
pseudomonas aeruginosa, pseudomonas capaola, streptococous lactis, streptococous
faecalis, etc.

Campo de aplicação:
FUNGATTACK PAINTED SURFACES é especialmente indicado para aplicações em todos os locais onde
ocorra a presença acentuada de elevados teores de humidade ou concentrações elevadas de água em casas
de banho, cozinhas, saunas, balneários de piscinas, balneários desportivos, paredes exteriores das câmaras
frigoríficas, etc..
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Modo de emprego:
FUNGATTACK PAINTED SURFACES aplica-se por pulverização, rolo ou trincha, directamente sobre as
superfícies a tratar, tendo o cuidado de aplicar uniformemente o produto para se obterem
melhores resultados, evitando o contacto com os produtos alimentares. No caso de existirem manchas de
fungos ou algas, devem ser previamente limpos com o produto da n/ gama GERMATTACK BLUE SUPER.
Recomenda-se uma ligeira agitação da embalagem antes da sua utilização, dado que pode acontecer
uma pequena separação natural do bactericida que actua na parte exterior.
Armazenagem:
Sem cuidados especiais, não alterando as suas propriedades, desde que o tempo de
armazenagem não exceda os 12 meses. Evitar temperaturas excessivamente altas ou
extremamente baixas.
Precauções:
Aconselha-se o uso de luvas de protecção durante o manuseamento do produto. Em caso de contacto com
a pele ou com as mucosas, deverá lavar abundantemente com água.
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