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FICHA TÉCNICA  

FUNGIGROU – LIMPEZA DE TELHADOS e PEDRAS 

REF. 01 0011 000 
 
 
DESCRIÇÃO: 
FUNGIGROU é um produto de base aquosa, alcalino, constituído por substâncias algicidas e fungicidas, 

elimina todos os fungos, algas, musgo e sujidade dos telhados, pedras e outras superfícies. 

CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
FUNGIGROU destina-se à lavagem e desinfeção de telhas de barro, cimento ou fibrocimento, 

pavimentos, pedras e outras superfícies onde possam surgir fungos, algas ou musgo. 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 

Destapar cuidadosamente a embalagem. Aplicar com pulverizador ou pincel, molhar toda a superfície 

com Fungigrou. Deixar o produto atuar entre 10 e 15 minutos e de seguida lavar bem com a máquina de 

pressão. Não aplicar o produto sobre metais (alumínio, dourados e outros não resistentes a produtos 

alcalinos). 

Pode ser aplicado puro, ou diluído até 2 partes com água, conforme a sujidade a limpar. 

 

CARATERISTICAS: 

Viscosidade a 20ºC +-18mPa.s 

Cor: Amarelado 

Aspeto: Líquido 
 
PRECAUÇÕES:  

Produto corrosivo. Provoca queimaduras graves. Guardar fechado á chave e fora do alcance das 

crianças. Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto com os olhos lavar imediatamente e 

abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de contacto com a pele, retirar 

imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com água. Usar vestuário 

de proteção, luvas e equipamento protetor para olhos e face, adequados. Em caso de acidente ou de 

indisposição consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).   

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 

O FUNGIGROU é comercializado em embalagens de 1, 5, 10 e 25L. 

ARMAZENAGEM: 

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar. 

 

VALIDADE:  

O produto tem a validade de 12 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 
Armazenagem. 
 
 
 
 
Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 


