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Ficha Técnica                  Solução Desinfectante 
   

 
 

DESCRIÇÃO 
 

Solução fungicida e algicida, pronta a aplicar, especialmente concebida para descontaminar suportes 
com fungos antes da aplicação de tintas Arco-íris. 

A Solução Desinfectante é excelente para o tratamento de fungos, bactérias, algas, musgos e líquenes, 
tanto em interiores como em exteriores. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

Pronta a aplicar. 
 
 
UTILIZAÇÃO 
 

Suportes: reboco de cimento, gesso e derivados, tinta antiga aderente, fibra de vidro, madeira e 
derivados. 
 
 
PREPARAÇÃO DO SUPORTE 
 

As paredes e/ou tectos infestados devem, antes de ser aplicado a Solução Desinfectante, ser limpas 
por escovagem húmida (esponja ou escova de pêlo duro) com uma mistura de água/lixívia ou com jacto de 
água de alta pressão, a fim de permitir que a solução actue em profundidade. Deixar actuar 24 horas. Não 
lavar. Proceder a uma escovagem. 

Aplicar primário, se necessário. 
Aplicar seguidamente 2 demãos de tinta com propriedades fungicidas para evitar o reaparecimento 

dos fungos. 
Para manter a eficácia fungicida, não misturar com outros produtos, não diluir. 

 
 
ASPECTO 

Translúcido. 
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CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO 
Massa volúmica .............................................................. 1,0 Kg/L 
Ponto de inflamação ........................................................ Não inflamável 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 
 
Processo de aplicação................................................. Trincha, pincel de caiar. 
Diluição ...................................................................... Pronto a aplicar. 
Tempos de secagem (a 20 °C e 60% humidade relativa): 
Superficial ................................................................... 10 horas 
Rendimento ............................................................... 4 a 6 m 2 /L conforme as condições de aplicação e o tipo 
de suporte. 
Estabilidade em armazém ....................................... Em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor, cerca 
de 24 meses. Conservar ao abrigo da humidade e de forte calor. 
 
 
SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE 
 
Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. 
Manter fora do alcance das crianças. 
Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. 
Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; 
previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou 
deterioração da embalagem. 
Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em 
condições extremas de temperatura. 
Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no 
trabalho. 
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