
36796 - UHU REMOVEDOR DE BOLORES SEM CLORO GARRAFA 500 ML PT

REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS S/CLORO
REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS S/CLORO REMOVE E COMBATE
EFICAZMENTE O CRESCIMENTO DE BOLORES EM QUALQUER SUPERFÍCIE.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
UHU Air Max® Removedor de Bolores e Fungos s/Cloro
combate eficazmente o crescimento de bolores em qualquer
superfície. A fórmula ativa desinfeta e destrói imediatamente
o bolor e as bactérias. A fórmula assegura penetração
profunda e ação prolongada. Devido à fórmula sem cloro, é
extremamente adequado para utilização em espaços como na
sala de estar e no quarto de dormir.

CAMPOS DE APLICAÇÃO
Adequado para papel de parede, madeira, alvenaria, estuque,
pedra, cerâmica, têxteis e couro. Devido à fórmula livre de
cloro, é extremamente indicada para tratar paredes, pisos e
móveis em áreas como a sala de estar e o quarto.
Não é adequado para materiais sensíveis a ácidos, como
mármore e pedra.

PROPRIEDADES
· Combate eficazmente o bolor e as bactérias 
· Fórmula sem cloro - sem odor desagradável 
· Ideal para salas de estar e quartos 
· Também adequado para tecidos e papéis de parede 
· Com efeito em 15 minutos 
· Requer pós-tratamento com uma esponja ou pano húmido

PREPARAÇÃO
Requisitos da superfície:   Não use em materiais sensíveis a ácidos,
como mármore e pedra.
Tratamento prévio da superfície:   Não faça um tratamento prévio
às superfícies a serem tratadas para evitar a propagação de
fungos no ar. Cubra plantas e metal.

APLICAÇÃO
Cobertura:  Para 4-6 m² de paredes ou 12-16 m de juntas.
Instruções de utilização: 
Preparar a tampa de pulverização rodando a tampa um quarto
de volta. Prevenir salpicos: preparar sempre primeiro e só
depois pulverizar.
Prepare o gatilho girando o bico. Evite salpicos: primeiro
prepare o bico para o uso e só depois pulverize.
Preparar a tampa de pulverização rodando a tampa um quarto
de volta. Evitar salpicos: Preparar sempre primeiro e só depois
pulverizar. Pulverizar a superfície uniformemente de uma
distância de 3-5 centímetros, criando uma película. Deixar
atuar durante 15 minutos. Em casos mais difíceis, deixar de
molho durante um tempo prolongado, de preferência várias
horas. Em seguida, remover os resíduos com uma escova ou
esponja macia. Limpar cuidadosamente a superfície tratada
com uma esponja e água. Após a utilização, fechar a tampa
de pulverização rodando o bico de pulverização para baixo.
Antes de qualquer aplicação deverá efetuar um teste em zona
não visível.
Pontos a ter em conta:  Não faça um tratamento prévio às
superfícies a serem tratadas para evitar a propagação de
fungos no ar. Cubra plantas e metal. Antes de utilizar, faça um
teste num local pouco visível. Não use em materiais sensíveis
a ácidos, como mármore e pedra. Após o uso, feche o bico
girando-o um quarto de volta para baixo. Armazenar em local
fresco e seco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Peróxido de hidrogénio

Cor: Branca (transparente)

Densidade ca.: 1.03 g/cm³

pH ca.: 3-4

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Guarde o frasco bem fechado e em posição vertical em um
local estável, seco, fresco e sem gelo.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições
nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso
produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.
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