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1 DEMÃO
6606 
Incolor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Concentrado altamente eficaz para limpeza e  
desinfecção, especialmente desenvolvido para 
remoção de musgo (e sujidade natural e manchas 
semelhantes), em superfícies de madeira tratada  
e não tratada, em fendas, ranhuras e encaixes.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
Provoca queimaduras na pele e lesões oculares 
graves. Pode ser corrosivo para os metais. Muito 
tóxico para os organismos aquáticos com efeitos 
duradouros. Manter fora do alcance das crianças. 
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe 
a embalagem ou o rótulo. Não respirar os aerossóis. 
Usar luvas de protecção / protecção ocular. Evitar  
a libertação para o ambiente. SE ENTRAR EM  
CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente  
com água. SE ENTRAR EM CONTACTO COM 
OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, 

LIMPEZA DE MOBILIÁRIO DE 
JARDIM
Especialmente desenvolvido para eliminar 
eficazmente o musgo dos móveis de jardim!

USO RECOMENDADO
Limpeza de Mobiliário de Jardim Osmo é um produto 
ideal para a remoção fácil de musgo em mobiliário de 
jardim em madeira ou plástico, bem como fachadas 
em pedra (também para pedras tumulares), plástico 
(verificar a estabilidade da cor), cimento, cimento 
aglomerado, painéis Eternit, etc.

INGREDIENTES
Líquido concentrado. 5-15% surfactantes catiónicos; 
< 5% surfactantes aniónicos. Contém compostos 
quartenários de amónio (95 g/Kg). 
Informações detalhadas sobre os ingredientes  
disponíveis mediante pedido.

DADOS TÉCNICOS
Gravidade específica: 0.99 g/cm³ a 20ºC.
Viscosidade: 23 mPas.
Valor pH: 7.

ARMAZENAMENTO
O produto tem uma validade de 5 anos ou superior,  
se a embalagem for mantida seca, firmemente  
fechada e armazenada a temperaturas entre 5  
e 35ºC. Não expor ao gelo ou frio extremo durante  
o transporte! 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Retirar a sujidade dispersa com uma escova ou uma 
vassoura.

MODO DE APLICAÇÃO
Dependendo do nível de sujidade, aplicar o produto 
directamente ou diluído num máximo de 10 partes 
de água, com uma escova, um borrifador ou um 
pulverizador sobre a superfície seca. Não enxaguar 
com água. O musgo irá desaparecer por si só após 
um período de 24 horas (em alguns casos poderão 
persistir vestígios – repetir o processo).
A superfície só deverá ser enxaguada directamente 
com água antes da aplicação de um acabamento 
para madeira.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS
Imediatamente após utilização, com água e sabão.

RENDIMENTO
1 litro cobre aprox. 30-100 m2, para uma aplicação 
(dependendo da sujidade e da quantidade de  
musgo).

NOTA
Evitar o contacto directo com plantas naturais e 
ornamentais.

30-100 m²/ 1l
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RESÍDUOS
A eliminação dos resíduos do produto e da  
embalagem vazia deverá ser feita de acordo com  
as orientações e normas locais. Só podem ser  
recicladas as embalagens completamente vazias.

NOTAS SOBRE OS BIOCIDAS
Utilize os biocidas com segurança. Antes da  
aplicação, leia sempre a etiqueta e a informação  
do produto.

TONALIDADES DE COR
6606 Incolor

TAMANHOS DA LATA
1 L; 5 L
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retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. 
EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO 
provocar o vómito.


