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ANTI-MUSGO AM2900       Ficha Técnica

 
 

Versão: 05/2011

_______________________________________________________________________________________ 
 

Produto de Limpeza 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Tipo de produto: Sal de amónia quaternária em solução aquosa. Combinação fungicida que 
destrói completamente a estrutura celular de musgos, algas e líquenes. 
 

Campo de 
aplicação 

- Tratamento preventivo e curativo apto para uso exterior em paredes, 
solos, telhados, terraços, monumentos, muros de jardim, escadas, etc. 

- Fundos e paredes de depósitos de água, piscinas, tanques. 
- Eliminação de musgo em zonas interiores húmidas com má ventilação, 

como caves, adegas, garagens, etc. 
- Embarcações 
- Campos de ténis 
- Instalações industriais 

 
Propriedades: - Produto pronto a usar. Não diluir. 

- Destruição rápida de um amplo espectro de musgos, algas e líquenes. 
- Não é agressivo com os suportes. Não é corrosivo com os metais. 
- Não modifica o aspecto do suporte. 
- Pode pintar-se. Não afecta a adesão de uma tinta. 
- Não contém solventes. 
- Não afecta as raízes das plantas. 

 
Suportes adequados: A maior parte dos materiais utilizados na construção: telhas, cimento, betão, 

fibrocimento, tijolo, pedra, ladrilhos, materiais betuminosos, etc. 
 

Características do produto 
antes da aplicação: 
 

 

     - Aspecto: Líquido  
     - Cores: Verde claro (transparente após secagem) 
     - Densidade (20ºC): aprox. 1.00 g/ml 
     - pH: aprox. 8 
     - Temperatura de aplicação: Entre 5ºC e 30ºC 
     - Solubilidade em água: Solúvel 

 
Modo de emprego: 

- Preparação do suporte: 
- Raspar com uma escova ou com espátula as acumulações importantes 

de musgo, algas ou líquenes. 
- Proteger as plantas, flores ou árvores do risco de exposição directa. 
- Para uma maior eficácia do tratamento, o suporte deve estar seco. 
- Evitar a aplicação do produto em caso de risco de chuva. 
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- Aplicação do produto: - Utilize luvas de protecção. 
- O produto está pronto a ser aplicado. 
• Tratamento curativo: 
- Aplicar a trincha, rolo ou pulverizador em quantidade suficiente para 

impregnar perfeitamente o musgo existente. 
- Deixar actuar 24-48 horas. (Deve-se proteger da chuva durante as 

primeiras horas). 
- Remover o musgo seco com escova ou água à pressão. 
- A duração deste tratamento curativo é, geralmente, de 2 a 5 anos, 

dependendo das condições ambientais. Caso seja necessário, repetir o 
tratamento. 

• Tratamento preventivo: 
- Lavar o suporte com água à pressão e deixar secar 24 – 48 horas. 
- Aplicar o produto e deixar actuar no mínimo 24 horas antes de aplicar um 

revestimento ou pintar. 
 
IMPORTANTE: 
Evitar a passagem de animais domésticos pelas zonas tratadas nas 
primeiras 4-6 horas após a aplicação. 
Lavar bem os tanques, depósitos ou cisternas de água antes do seu uso. 
Repetir a operação nos locais onde não se conseguiu eliminar o musgo 
completamente na primeira aplicação. 
 

          - Rendimento Aproximadamente 5 m2 / litro.  
 

- Limpeza de ferramentas: Limpar as ferramentas com água imediatamente após a aplicação. 
 

- Secagem: Esperar 2 ou 3 dias antes de aplicar um revestimento ou pintar.  
 
Cores: Verde-claro 
Formatos: Embalagem de 1 litro 

Apresentação: 
 

 
Validade / Armazenagem: A validade é de pelo menos 24 meses na embalagem original e fechada. 

Após este prazo, o produto pode ainda encontrar-se em bom estado, sendo 
recomendado comprová-lo mediante um ensaio prévio ou consultando os 
nossos Serviços de Assistência Técnica. 
O produto deve ser armazenado entre 5ºC e 40ºC. Fechar perfeitamente a 
embalagem após cada utilização. 
 

Segurança: Nocivo para os organismos aquáticos. 
Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, 
lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. 
Usar luvas adequadas. 
Ficha de Segurança do produto disponível em http://mymsds.henkel.com
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Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As 
condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação 
às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica. 
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