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1. Descrição Produto baseado em veículo constituído por emulsão aquosa de copolímeros vinílicos, com agentes 
fungicidas e algicidas. 
 

2. Utilização  Concebido para adição a tintas para pintura de superficies interiores prevenindo o aparecimento e o 
desenvolvimento de bolores ou algas.  

É adicionado a produtos Dyrup de base aquosa (ex: tintas plásticas e esmaltes aquosos) que se utilizem na 
decoração de paredes e tectos interiores, em locais propícios ao aparecimento de bolores e algas, 
respectivamente: 

 Em ambientes húmidos, sujeitos a fenómenos de condensação por deficiente isolamento térmico, 
sombrios, mal ventilados e paredes muito porosas. 

 Em zonas iluminadas mas muito húmidas.  

3. Propriedades  Compatível com produtos de base aquosa.  

 Não altera a cor, brilho, aplicabilidade ou qualquer outra característica inerente à tinta. Contudo, o branco 
de algumas tintas poderá alterar ligeiramente. 

4. Características  

 

- Aspecto: branco leitoso 

- pH: 8,0-9,0 

- Densidade: 1,20 (a 23 C) 

- Viscosidade: 90-95 KU (a 23ºC) 

- Ponto de inflamação: não inflamável 

 

5. Preparação da 
superfície 

Caso se pretenda repintar zonas já contaminadas, deve efectuar-se antes da aplicação da tinta, uma 
lavagem (e se necessário escovagem) da parede com uma solução de água com lixívia a 20%, para limpar 
e desinfectar a superfície. Lavar em seguida com água limpa.  

A utilização da lixívia também tem a função de branquear as manchas escuras caracteristicas deste tipo de 
contaminantes. 

6. Aplicação Após a superficie bem seca e preparada de acordo com as instruções da tinta, adicionar o Aditivo Anti-

Bolores e Algas à tinta na proporção de 10% em volume (ex: para 5L de tinta: 0,5L de aditivo)  

Agitar suavemente até homogeneização completa da tinta com o aditivo e aplicar segundo as indicações da 
Informação Técnico Comercial da tinta. 

7. Indicações 
Importantes 

 Deve adicionar-se o aditivo em todas as demãos da tinta, e não unicamente na última demão, dado que 
os fungos ou seus esporos e as algas poderão já existir na parede e desenvolver-se a partir da primeira 
camada até à destruição da película superficial da tinta.  

 Na repintura de habitações atacadas com bolores, é aconselhável aplicar o aditivo em todos os 
aposentos, devido à facilidade de propagação dos esporos através do ar, que poderão vir a contaminar 
outros locais.  

 Devido à possibilidade deste aditivo influenciar ligeiramente a brancura de algumas tintas 
desaconselhamos o seu uso em retoques de pinturas feitas sem aditivo.  

 

Nota : As indicações deste boletim são fornecidas apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvida consulte o nosso Serviço a 
Clientes 808 502 000 ou o serviço de Atendimeno Permanente das 8h às 20h através do telefone 91 760 5736.  
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