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PROTECTOR ANTI-BOLOR
1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Tipo de produto
Líquido incolor para matar fungos,
algas e líquenes, impidendo que se
reproduzam. Penetra em profundidade.
Desinfecção duradoura. Evita o
crescimento de novos fungos.
Uso interior e exterior.
Produto idóneo para lavar e desinfectar
paredes e tectos com fungos antes de
pintar, impidendo que se reproduzam
sobre a superfície pintada.
Xylazel Protector Anti-Bolor não
branqueia as manchas, mas mata os
fungos que as produzem, para que não
voltem a aparecer. Para que a zona
afectada pelas manchas fique branca,
pode-se utilizar lixívia, ou pintar a zona
depois de desinfectada.

Depois de se notar que a superfície está
seca, deve-se aplicar pela segunda vez.
A superfície fica perfeitamente
desinfectada. Pode-se pintar
novamente decorridas cerca de 24
horas, de preferência com uma tinta
fungicida. Tal como em todos os casos
de humidade em superfícies de
alvenaria, recomenda-se que a causa
da humidade seja eliminada. Não se
deve misturar com tinta nem adicionar
a tinta.
Limpeza dos utensílios
Com água.

Vantagens
- Grande poder fungicida e bactericida.
Para mofos, algas, fungos e líquenes.
- Fácil aplicação.
- Uma vez seco não cheira.
- Não corrosivo. Não ataca metais nem
cristais. Não provoca ferrugem.
- Baixa toxicidade.

4. INDICAÇÕES ESPECIAIS
Informação técnica de segurança
O produto não é considerado perigoso.
Armazenagem e manipulação
Para a armazenagem e manipulação ter
em conta as leis em vigor sobre
armazenagem e transporte, as
referidas às águas e ao ambiente. Não
armazenar durante muito tempo a
O
temperaturas por baixo de 5 C, nem
O
superiores a 30 C. Evitar que o produto
atinja os cursos de água.

Aspecto do produto
Líquido transparente.

3. DADOS TÉCNICOS
o
3
Densidade a 20 C: 1 g/cm aprox.
Secagem para pintar: 24 horas aprox.
pH: 7,5 aprox.

XYLAZEL, S.A. garante a qualidade do
produto Xylazel Protector Anti-Bolor, a
sua eficácia e duração sempre que
forem respeitadas todas e cada uma
das especificações desta folha técnica.
6. CONDIÇÕES GERAIS
Os dados facilitados são dados
orientativos de carácter geral e não
constituem uma especificação. Dão
uma descrição dos nossos produtos e
informam o utilizador à cerca da sua
utilização e emprego. Dado que as
condições de trabalho e os materiais
afins são muito variados e diferentes,
entende-se que não possamos
abranger aqui todos os casos
individuais. Em suportes nos quais se
desconheça o comportamento do
produto, deve-se realizar previamente
um ensaio antes da aplicação ou então
consultar com o nosso Serviço de
Aconselhamento Técnico.
Respondemos da invariável alta
qualidade dos nossos produtos, de
acordo com o estipulado nas nossas
Condições de Venda e Abastecimento.

Tamanho das embalagens
500 ml.

5. QUALIDADE E EFICÁCIA
Garantia de qualidade
Xylazel Protector Anti-Bolor é um
2. MODO DE EMPREGO
Em suportes em que o comportamento produto desenvolvido com a máxima
do produto seja desconhecido, deve ser qualidade e fiabilidade, cumprindo os
máximos standares de fabrico e
feito um teste antes da aplicação.
Aplicar abundantemente sem diluição, controlo das suas propriedades. É um
esfregando com uma esponja. Também produto de grande eficácia, possuindo
pode-se aplicar com brocha ou injecção características inovadoras graças ao
seu fabrico cuidado e às suas matérias
de vapor.
primas exclusivas que lhe conferem
extraordinárias prestações.
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