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1. Descrição Desinfectante aquoso para paredes 

2. Utilização  Na construção civil, para lavar e desinfectar as superfícies contaminadas com fungos e algas. Serve apenas 
como tratamento curativo contra os microorganismos. 

 

3. Propriedades  Facilita a lavagem e branqueamento das superfícies enegrecidas pelos fungos e bolores. 

 Aumenta a durabilidade das tintas 

 Desinfecta 

 

4. Características  

 

Cor: Incolor 

Ponto de inflamação: Não inflamável 

5. Preparação da 
superfície 

No exterior proceder a uma lavagem manual ou com máquina de água de alta pressão das superfícies a 
pintar, para remoção de material mal aderente ou contaminações.  
 
No interior a lavagem pode fazer-se, misturando na água de lavagem um detergente comum para facilitar a 
remoção da sujidades e gorduras. 
 

6. Aplicação No interior:  

Após a lavagem com água e detergente, espalhar uniformente o Dyruwash com escova ou trincha larga e 
deixar secar. 

 

No exterior: 
Aplicar o produto com pulverizador ou pistola de baixa pressão na superfície a tratar e deixar secar. No caso 
de superfícies muito contaminadas, aplicar 2ª passagem uma hora depois da primeira. 
 

7. Sistema de 
aplicação 

Pulverizador, Trincha, Rolo ou escova de pêlos macios, sem diluição. 

 

8. Rendimento O consumo depende da porosidade e do nível de contaminação da superfície. 

9. Secagem Ao tacto: cerca 15 minutos  (a 23°C). 

Para a pintura: cerca de 2 horas. (a 23°C).  
 

10. Limpeza Com água. 

 

11. Indicações 
Importantes 

 Proteger plantas durante a aplicação do produto 

 Não misturar com outros produtos (podem libertar-se gases tóxicos) 

 Pode corroer os metais. 

 O produto poderá manchar a roupa, pelo que deve ser utilizado roupa adequada. 

 
Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema 

Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 

808502000, ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736. 
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