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FUNGICIDAL WASH
AGENTE DE LIMPEZA ANTIFUNGOS DE BASE AQUOSA

VANTAGENS

– Formulação segura e eficaz.
- Remove fungos, bolor, algas, líquenes e 
outros resíduos vegetais. 
– Aplicação em exteriores. 

APLICAÇÕES
- Bostik Fungicidal Wash é um agente eficaz para remover fungos, 
bolor, algas, líquenes e outros resíduos vegetais de superfícies 
em tijolo, alvenaria, pátios, passeios, telhados, etc.
- Pode ser aplicado sobre cimento, alvenaria, pedra, telas 
asfálticas, cerâmica...
- Indicado apenas para utilização no exterior.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
Preparação
- Utilizar apenas em exteriores.
- Nos casos em que se verifique uma maior acumulação de musgos, 
algas ou líquenes, utilizar uma escova de aço para remover a maior 
parte.
- Humedecer previamente a superfície a tratar com água limpa.   

Aplicação
Misturar numa proporção de 1:1 (1 parte de Bostik Fungicidal Wash 
para 1 parte de água com igual volume). Aplicar o produto diluído 
com ajuda de uma escova/trincha, assegurando a cobertura total 
da área a tratar.  A ação do produto prolonga-se durante alguns dias, 
devendo evitar-se a ocorrência de chuva durante esse período, 
para não reduzir a sua eficácia.  É recomendável a aplicação apenas 
com tempo seco. Caso seja necessário, repetir a operação anterior  
com intervalo de 24 horas entre aplicações. Após o tratamento, 
lavar bem a superfície com água limpa.  Limpar as ferramentas 
utilizadas com bastante água logo após a utilização. Evitar o acesso 
às áreas tratadas durante a atuação do produto.  

RENDIMENTO
4-6 m2 por litro se aplicado por pulverização. 
5-9 m2 por litro se aplicado diluído com trincha.  

LIMPEZA
As ferramentas utilizadas devem ser limpas com água, 
imediatamente após a aplicação. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição Resultados

Cor branco opaco

Consistência Líquida

Densidade 1,00  aprox.

Composição Mistura de biocida e surfactante

CONSERVAÇÃO
Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem 
original fechada, armazenada em local seco, a uma 
temperatura compreendida entre +5˚C e +35˚C, ao abrigo 
do gelo e dos raios UV. Armazenar e transportar na posição 
vertical, com a tampa bem fechada. 

IMPORTANTE
CONSULTAR A FICHA DE SEGURANÇA ANTES DE UTILIZAR O 
PRODUTO.

PRECAUÇÕES
Utilizar apenas em exteriores. Transportar sempre na posição 
vertical, com a tampa bem fechada, por forma a evitar 
quaisquer derrames.    
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APRESENTAÇÃO

Refª Embalagem Caixa EAN 

30806518 5L 4 5011961360503

AVISO LEGAL
Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. 
A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as 
respetivas especificações durante a vigência do seu prazo 
de validade. As informações contidas neste documento 
e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso 
conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser 
responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou 
erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas 
ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data 
em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o 
direito de fazer alterações às formulações dos produtos. 
Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-
se com as informações apresentadas neste documento e/
ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado 
para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e 
fins pretendidos. O método de aplicação, condições de 
armazenagem e transporte escapam ao nosso controle 
direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as 
entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de 
venda, disponíveis mediante solicitação. As informações 
mencionadas neste documento são meramente indicativas.


