
Utiliza-se o produto 
diluído com um regador, um pulverizador de jardim ou um 
aparelho de Alta Pressão. Óptimo doseamento: 1 L para 20 L de 
água para cerca de 100 m². 1 L para 30 L para um aparelho de 
Alta Pressão. Doseamento para verdete leve: 1L para 50 L de 
água para cerca de 200 m². Deixe actuar o produto durante 
vários dias até escurecimento total do limo. Elimine os resíduos 
com uma escova ou uma vassoura. Nas zonas muito expostas, 
limpe com jacto de água e repita a pulverização.
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1L

• Limpa limo, bolor, verdete.
• Eficaz nos telhados, paredes, varandas, 

solos, jazigos, etc.
• Elevadíssimo rendimento 

(1L = 100 a 200 m²).

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplica-se sobre fibro-cimento, 
cimento, ladrilho, telha, pintura, 
madeira, lousa, gesso, pedra 

natural, mármore. Não pulverize na relva, plantas e flores. Evite o escoamento 
para uma fossa séptica e para os tanques de peixe. Utilize com tempo seco. 
Repita a operação no caso de chuva ocorrida antes do escurecimento completo 
do limo. Enxagúe o material com água após utilização.

RECOMENDAÇÕES

COMPOSIÇÃO
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Actua nas primeiras 24 h •

1 litro = 100 a 200 m² •
Eficaz em algas vermelhas   • Contém C12-C16 ALKYLBENZYLDI-

METHYLAMMONIUM CHLORIDE. PERIGO 
H226 Líquido e vapor inflamáveis. 

H302 Nocivo por ingestão. H314 Provoca queimaduras na pele e 
lesões oculares graves. H410 Muito tóxico para os organismos 

aquáticos com efeitos duradouros. P102 Manter fora do 
alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor, 

superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras 
fontes de ignição. Não fumar. P261 Evitar respirar 
as vapores. P270 Não comer, beber ou fumar 

durante a utilização deste produto. P271 Utilizar 
apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P280 

Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção 
ocular/protecção facial. P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: 

contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS ou um médico. P301+330+P331 EM CASO DE 

INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. 
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A 

PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a 
roupa contaminada. Enxaguar a pele com 

água/tomar um duche. P305+P351+P338 SE ENTRAR 
EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente 

com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, 
retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310 
Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS/médico. P312 Caso sinta indisposição, 
contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou 

um médico. P403+P235 Armazenar em local bem 
ventilado. Conservar em ambiente fresco. P405 

Armazenar em local fechado à chave. P501 
Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de 

recolha de resíduos especiais ou perigosos. Não deitar os 
resíduos nos esgotos e nos cursos de água. Para as instruções 

de primeiros socorros, contactar o centro antiveneno mais 
próximo. Eliminar a embalagem vazia e enxaguar de acordo 

com as recomendações do regulamento municipal sobre a 
eliminação destes resíduos. Eliminar os produtos não 

utilizados de acordo com as recomendações do 
regulamento municipal sobre a eliminação destes 

resíduos, a reciclagem da embalagem será neste 
caso proscrita. Não ingerir. 

Para obter instruções de primeiros socorros contactar o 
Centro de Informações Anti-Venenos (Tel.808 250 143).

PRECAUÇÕES

SOLOS, PAREDES
TELHADOS

Tensoactivos catíonicos > 30%.

altamente
concentrado


