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OPrazo de Validade 24 meses

Pulverizador de baixa pressão, rolo de lã, pincel ou 

trincha de nylon.
Aplicação

Misture bem antes de usar. Diluir uma parte de 

Zero Mofo com uma parte igual de água. 
Diluição

Aguardar 24 horas para aplicação de pintura.

Em substrato onde o ataque de fungos e algas seja muito forte, deve-se remover mecanicamente com espátula, lixa ou lavagem com 

jato de pressão. Remover o resíduo, aguardar a secagem e aplicar o Zero Mofo.

O Eucatex Zero Mofo não retira a mancha escura 

do mofo, pois se tratam de colônias que 

impregnaram o  filme de tinta e o líquido de nosso 

produto é transparente.

Mas o produto age no  filme eliminando e 

impedindo novas formações de fungos e algas, 

preservando por muito mais tempo a superfície.

Informação 

Importante

Derivados de cloridrato, de benzalcônio e de aldeído em 

solução aquosa.

Líquido levemente amarelo.Cor

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54  Consulte nosso site e 

baixe a FISPQ de nossos produtos - www.tintaseucatex.com.br

É recomendado que se utilizem os equipamentos de proteção individual (EPI) para segurança, tais como óculos, aventais de PVC, 

luvas e botas de borracha.

1. Aplique uma camada de Eucatex Zero Mofo sobre a superfície limpa utilizando um pulverizador  simples, rolo de lã, pincel ou 

trincha de nylon.

2. Para a ação do produto ser efetiva, é necessário que a aplicação atinja toda a área a ser tratada.  Não é preciso enxaguar após a 

aplicação apenas aguardar a secagem para posterior pintura.

3. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta  embalagem.

4. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, com temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade relativa do ar 

superior a 90%.

Rendimento Frasco de 1L: até 10m²                                                                           

Secagem

É antimofo de ação prolongada contra proliferação de 

mofo e fungos. É indicado para aplicações em paredes 

antes da pintura e repintura, todos os tipos de telhas, 

pisos em geral, rejuntes e tetos de banheiro. Sua fórmula 

não contém cloro, não agride as ferragens e não tem 

cheiro, tornando a pintura mais protegida e, assim, com 

muito mais durabilidade.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.                                                                                                                
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