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FUNÇÃO Combate e previne a proliferação de fungos e bactérias 
 
INDICAÇÃO DE USO: Indicado e desenvolvido especialmente para selar, impermeabilizar e proteger as superfícies contra a 
umidade e proliferação de fungos e bolores gerados por micro-organismos. Ideal para a aplicação em interior de armários, 
roupeiros, móveis de madeira em geral, tetos de banheiros e cozinhas, etc. 
  
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
O produto forma uma película transparente e após a secagem confere a superfície uma proteção contra qualquer tipo de fungo e 
agentes formadores de bolores. Os agentes biocidas conferem proteção antimofo por longo tempo. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Características     Análises Típicas  

Aspecto      Leitoso 

Densidade (g/cm
3
), a 20ºC  1,02 

Secagem de Demãos (h) isento de tack 

 
PREPARO DA SUPERFÍCIE 
Limpeza: 
Para a aplicação do produto a superfície deve estar rigorosamente seca e isenta de sujeiras soltas como pó, areia, mofo e bolor e 
livre de óleos e graxas. 
Umidade: Deverá ser eliminada completamente. 
Mofo e Bolor: Deverão ser limpa com uma solução de cloro e água (1:1) e enxaguada com água limpa.           

 
MODO DE APLICAÇÃO E USO   Não aplicar o produto em condições atmosféricas de elevada umidade relativa. 
 
Após a limpeza da superfície, aplicar o produto com pincel, brocha, rolo ou pistola de pintura, após a secagem, entre 4 e 6 horas, 
aplicar a segunda demão. 
 
DILUIÇÃO 
O produto está pronto para uso, não diluir. 

 
DEMÃOS 
Para o melhor desempenho do produto aconselha-se a aplicação de duas demãos. 
 
SECAGEM 
O tempo de secagem entre demãos é de 4 a 8 horas com o máximo de resistência obtida após 24 h com a cura total. 

 
APARENCIA PÓS-SECAGEM 
O produto a secagem apresenta-se como um filme monolítico incolor 

 
VALIDADE 
 24 meses. 

 
RENDIMENTO MÉDIO 
O rendimento depende do tipo de porosidade da superfície e da espessura do filme aplicado, 
em média: 6.0 a 10 m

2 
/Litro/demão. 

 
COMPOSIÇÃO 
Resinas Acrílicas modificadas, Biocidas especiais, secantes, estabilizantes, tensoativos e água.  
 
 EMBALAGENS 
Latas 900mL, Galão 3,6 L e Balde 18 L (Embalagens maiores consultar).  
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PRECAUÇÕES DE USO 
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar o produto. Durante a aplicação utilize luvas de borracha. Mantenha a embalagem bem 
Fechada. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Em locais confinados 
(reservatórios), além de EPIs, faz-se necessário a renovação constante de ar por insuflamento e exaustão externa. 
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do 
produto. Caso ocorra contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água em abundância.  
 
Emergência ligue: CEATOX 0800 0148110 

 
GARANTIA LIMITADA 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, 
tendo em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não 
podem ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e desempenho do produto. A Allchem Química garante que o 
produto cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 

DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Varejos de Material de Construção e Distribuidores Industriais. 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou nossa página na internet, www.allchem.com.br. 
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