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Esta informação resulta da realização de testes rigorosos. Esta Ficha Técnica foi preparada com o melhor do nosso conhecimento para lhe fornecer aconselhamento durante a colagem. Não podemos ser responsabilizados 

pelas consequências ou qualquer tipo de dano no âmbito da respectiva aplicação, dado que existem uma diversidade de factores envolvidos (tipo e combinação de materiais e métodos de trabalho) que estão para além do 

nosso controlo. Os utilizadores devem efectuar as suas próprias verificações e ensaios. Apenas podemos assumir a responsabilidade pela consistente elevada qualidade do nosso produto.

A FÓRMULA DE ESPUMA ATIVA DESTRÓI BOLORES E ALGAS 
INSTANTANEAMENTE. RESULTADOS EM 10 MINUTOS.

REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS COM 
63211 - UHU REMOVEDOR DE BOLORES GARRAFA ML PT - 43540

Instruções de utilização:
Prepare o pulverizador rodando o injetor.

Evite salpicos: em primeiro lugar, prepare o injetor para a utilização e só 

pulverize depois. Não remova bolores e algas antes do tratamento.

Raspe as camadas de musgo.

Prepare o pulverizador rodando o injetor.

Evite salpicos: em primeiro lugar, prepare o injetor para a utilização e só 

pulverize depois.

Coloque o injetor na posição desejada abrindo ou fechando a tampa.

Utilize o spray (tampa aberta) para grandes superfícies e a espuma (tampa 

fechada) para manchas persistentes e para locais de difícil acesso.

Pulverize a superfície a 3-5 cm e deixe atuar durante 10 minutos.

Em casos mais difíceis, repita o tratamento 10 minutos depois.

Limpe bem a superfície tratada com uma esponja e água.

No caso de juntas elásticas (ex.: vedantes em silicone) repita o tratamento 

completo (pulverização e limpeza).

Após a utilização, feche o pulverizador rodando o injetor. 

Manchas/resíduos: As manchas de descorante não são removíveis.

Pontos a ter em conta: Evite salpicar vestuário, plantas, metais, pinturas 

esmaltadas e estores. Em caso de contacto, lave imediatamente com água. As 

juntas elásticas de cores claras e os azulejos delicados podem perder a cor.

Mantenha uma boa ventilação durante a utilização.

Antes de utilizar, faça um teste num local pouco visível.

Pode enxugar camadas soltas do revestimento de paredes/tetos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Base química: 50 g/l de hipoclorito de sódio, aproximadamente 5% de cloro 

ativo

Cor: Amarelo claro

Densidade: aprox. 1.09 g/cm3

pH: aprox. 13

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Pelo menos, 12 meses após produção.  Guardar o recipiente bem fechado na 

posição vertical num local estável, seco, fresco e ao abrigo do frio extremo.

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Removedor de bolores destrói instantaneamente bolores e algas em paredes, 

pisos e juntas, no interior e no exterior.

Com a combinação única de spray e espuma, o Removedor de bolores é 

adequado para tratar grandes superfícies e manchas difíceis, bem como locais 

de difícil acesso.

Resultados em 10 minutos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Paredes, pisos e juntas em casas de banho, cozinhas, caves, garagens, etc. 

Também adequado para aplicações no exterior, incluindo paredes, varandas e 

canteiros. Também é adequado para aplicações no exterior tais como fachadas, 

varandas, esculturas, vasos de flores, etc. 

PROPRIEDADES
· Destrói bolores e algas instantaneamente

· Fórmula poderosa

· Combinação exclusiva de spray (grandes superfícies) e espuma (manchas 

persistentes)

· Seca em 10 minutos

· Para uso no exterior e interior

PREPARAÇÃO
Condições de trabalho: Não aplicar a temperaturas abaixo dos +5 ºC.

Tratamento prévio da superfície: Não remova bolores e algas 

antecipadamente.

APLICAÇÃO
Cobertura: Para paredes de 4-6 m2 ou juntas de 12-16 m.


