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Realizar teste prévio com o produto em uma pequena área para 
avaliar se o resultado é o esperado. 

Após rebocar as paredes internas, externas  e tetos,  antes da 
aplicação da tinta, com o auxílio de um rolo de pintura aplicar 2 
demãos do produto diretamente e esperar 24 horas para proceder 
com pintura.

É extremamente proibido a adição do Zero Mofo em tinta ou 
em qualquer tipo de finalizador, podendo dessa forma haver 
incompatibilidade na mistura.

ZERO MOFO é um agente antimofo especial, desenvolvido para eliminar microorganismos presentes nos materiais empregados na construção 
civil. Diferente do que ocorre em uma lavagem com água sob pressão e dos produtos comuns que contém cloro, o produto tem ação prolongada e 
realmente eficaz sobre mofos, algas e fungos, prevenindo e eliminando sua proliferação conservando a integridade da superfície tratada. É indicado a 
aplicação em paredes internas, externas, tetos e sobre pisos antes da pintura dos mesmos. 

1 litro | 5 litros

Pronto uso.

Indefinido

Para paredes internas, externas, tetos e sobre pisos antes da pintura dos 
mesmos.

Precauções e Segurança
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e 
contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave 
imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não 
provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações 
ou o médico levando o rótulo do produto. Lave com bastante água 
corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de 
reutilizá-los. 

Líquido
Incolor a levemente turvo
Característico
4,5 - 5,5
0,9900 - 1,0100
23,0 – 25,0
2 anos
Cloreto de benzalcônio 50%
1,0 - 3,0
Tensoativo catiônico, tensoativo não 
iônico, coadjuvantes e veículo.

ZERO MOFO

IMPORTANTE USO DE 
LUVAS E ÓCULOS.


