CSX.0002

CONSILEX
ANTIMUFFA
REMOVER
Solução algicida, antimofo,
antibacteriana, ecológica e
biodegradável

Cód. Alfandegário
2923 9000

Consumos
0.2 l /m²

Embalagens
- Garrafa 1 l
- Galão 5 l
- Galão 25 l

Família

Tipologia

Consilex

Soluções anti-sal e antimofo a base de sais de amónia

Linhas de produtos

Categorias funcionais

• Building
• Opus
• Sanageb

• Tratamentos antimofo ecológicos

Componentes

Aspeto

Monocomponente

Líquido

Descrição do produto
Solução a base de sais de amónia quaternária e com peculiares princípios ativos para eliminar
colónias biodeteriogénicas: mofos, fungos, musgos, algas, líquen, bactérias, etc. de alvenaria,
no pleno respeito dos protocolos ecológicos, com referência especial às intervenções de
bioconstrução e restauração de edifícios históricos e monumentos. Mais de 150.000.000 metros
quadrados regenerados e 30 anos de história garantem a qualidade e a eficácia do produto.

Características gerais
Livre de ácidos, sulfatos, derivados do cloro, diluentes, substâncias venenosas ou nocivas, bem
como prejudiciais à vegetação adjacente. A biodegradabilidade efetiva é de 95% no arco de
cerca 4 semanas, torna-se total nos tempos sucessivos.
Não causa qualquer contaminação, não tem efeitos agressivos e/ou prejudiciais para as
paredes, para os revestimentos e para a vegetação circundante. A ação de CONSILEX
ANTIMUFFA resulta progressivamente sempre mais evidente com o passar do tempo.

Campos de uso

Cores disponíveis

Remoção dos mofos e das manifestações
biodeteriogénicas em geral de alvenaria, betão, rebocos,
etc.

• Transparente

Características fundamentais

Aplicação
- Nebulização airless a baixa
pressão
- Pincel
- Pulverização

Conservação:
12 meses

Material 100% eco-compatível

Não inflamável

Peso específico:
1.0 kg/dm³

Resistentes aos raios UV

Sem solventes

Utilizar usando óculos protetores

Especificações técnicas
Material não tóxico
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Limpeza instrumentos

Suportes consentidos

• Água

• Rebocos
• Betão
• Argamassas cimentícias de cal e mistas
• placa de reboco
• Gesso
• Madeira
• Fibrocimento
• Tijolos
• Tufo
• Paredes mistas
• Paredes com tijolos furados
• Paredes de pedra

Modalidade de emprego
CONSILEX ANTIMUFFA é pronto ao uso, fácil e ágil de aplicar; de facto é suficiente nebulizálo sobre as superfícies. No arco de 2-3 semanas, providenciar apenas a remoção física das
sedimentações biodeteriogénicas, evitando outras graves operações necessárias. No caso em
que, após uma aplicação na quantidade e na modalidade corretas ainda sejam visíveis
manifestações biodeteriogénicas, aconselha-se repetir a operação até a sua completa
eliminação.

Armazenamento e Conservação
Proteção de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente
fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol direta. Um armazenamento inadequado do
produto pode resultar na perda do rendimento reológico Armazenar o produto a uma
temperatura entre +5°C e +35°C.

Advertências, Precauções, Ecologia
Os dados técnicos e as prestações possivelmente descritas no presente documento são o
resultado de provas de laboratório conduzidas em ambiente condicionado, como tais podem
resultar sensivelmente modificadas com as condições operativas e de colocação em
funcionamento. Pode ocorrer a necessidade de se efetuar provas preliminares nas condições
efetivas de uso.
Recorda-se que o utilizador deve conhecer a mais recente Ficha de Segurança do produto que
contém os dados químicos-físicos e toxicológicos, as fases de risco e outras informações para
poder transportar, utilizar e eliminar o produto e as suas embalagens com toda a segurança.
Recorda-se ainda de não dispersar o produto e a sua embalagem no ambiente.
Não misturar com produtos a base de cloro e não aplicar produtos a base de cloro antes ou
depois de ter aplicado CONSILEX ANTIMUFFA.

CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER produzido/distribuído por

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itália
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398
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