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Técnica 

REFUNAL
          Código Geral:  SO2700

         Embalagens:  1 Litro

Solução de limpeza aquosa, contendo solventes,
para protecção preventiva de paredes e tectos novos
ou sua desinfectação quando contaminadas com
fungos e algas.
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                                                 REFUNAL

TIPO
Solução de limpeza concentrada contendo solventes e aditivos com acção fungicida e algicida.

PRINCIPAIS PROPRIEDADES
Aplicação fácil, cheiro a solvente, largo espectro e grande eficácia microbicida.

UTILIZAÇÃO
Antes de esquemas de pintura aquosos para tratamento de paredes ou tectos infectados ou, quando novos, para
prevenir de um eventual ataque microbiano. 

PREPARAÇÃO

Para aplicação do Desinfectante recomendamos a diluição seguinte:
1 litro REFUNAL em 5 litros de água limpa.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Em  Paredes e Tectos contaminados, antes de proceder à sua pintura, recomendamos o procedimento seguinte:

a) Lavar bem, com água limpa, de preferência sobre pressão ou por escovagem (nos casos mais graves utilizar
previamente uma solução de lixívia a 10% em água). No caso de se ter utilizado lixívia lavar novamente,
com água limpa.

b) Aplicar a solução Desinfectante, impregnando bem com a trincha, principalmente as zonas infectadas; deixar
secar de um dia para o outro para deixar o produto actuar em profundidade e aplicar o acabamento
pretendido.

Obs1: é normal o aparecimento de alguma espuma durante a aplicação.
Obs2: sobre as superfícies descontaminadas, aconselhamos adicionar às tintas escolhidas para o
seu acabamento o n/ Aditivo Antifungos.

                                            

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Aspecto: Líquido.
Cor: Incolor.
Densidade, 20° C: 0,970± 0.02 Kg/ l
COV’s (g/l): 104 ±5
Ponto Inflamação: 41-45ºC
Estabilidade: 12 Meses, em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

As informações contidas neste folheto técnico, têm um valor meramente orientativo pois foram obtidas em condições específicas bem
determinadas. Dadas as inúmeras condicionantes que intervêm na aplicabilidade industrial, já que este não se encontra dentro do nosso
controlo, aconselhamos um ensaio prévio antes da sua utilização. Para mais informações, os N/ Serviços Técnicos estarão à V/ inteira
disponibilidade.
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