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PARA QUE SERVE
• Detergente rápido para exteriores: elimina algas, mofo, likens de paredes e 

pavimentos exteriores.
• Elimina a sujidade e o enegrecido devido a pó, contaminação, manchas causado 

pelas folhas...
• Sanea as superficies e limpa a fondo.

AS VANTAGENS
• Eficaz em só 15 minutos da aplicação.
• Densidade ideal para aplicação em paredes.
• Doble formato: para pequenas e grandes superficies.

COMO SE UTILIZA
No se dilui: pronto a usar. 

Aplicação: 
1. Molhar a superficie com água. 
2. Aplicar o produto com pulverizador ou trincha. 
3. Deixar atuar 10-15 minutos e esfregar com esfregão, máquina rotativa com disco 
verde ou passar a maquina de pressão. 
4. Enxaguar com água. Repetir a operação se necessário. Limpar as herramentas 
depois do uso. 

Atenção:
Não pulverizar em plantas, teçidos e metais, no caso de acontecer lavar de seguida 
com água.
Não utilizar sobre pedras polidas novas.
En cimento colorado testar previamente em uma pequena área de superficie 
eventuais alterações da cor.
Utilize os biocidas com atenção. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao 
produto antes de utilizar.

TEMPERATURA
Temperatura de armazenagem: de 5º a 30º C.
Aplicar com temperatura do material entre 5º e 30º C.
Estabilidade embalagens originais com condições de armazenamento adequa-
das: 2 anos
Armazenar em ambientes frescos, longe de fontes de calor ou luz solar.
As altas temperaturas podem inchar o recipiente, seja cuidadoso abri-lo.

ADVERTÊNCIAS
• Manter fora do alcance das crianças.
• Não verter para o meio ambiente depois do uso.
• Não utilizar junto com produtos ácidos. Podem libertar-se gases perigosos 

(cloro).
• Não remover em seco o mofo para evitar a dispersão do mesmo.

Embalagens
Embalagens de 500 ml com pulverizador: caixas 
de 12 unidades.
5 litros: caixas de 4 unidades.

RENDIMENTO
Com um litro de produto podem tratar-se:

  10/20 m²

“O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação”

DETERGENTE ANTI-VERDETE 
PARA EXTERIORES

PEDRA NATURAL, BARRO COZIDO, TIJOLO FACE 
Á VISTA, CIMENTO, GRÉS RÚSTICO, PAREDES 
PINTADAS, TUFO
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