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DEFINIÇÃO 
MATAMOFO é um agente antimofo especial, desenvolvido para eliminar microorganismos 
presentes nos materiais empregados na construção civil. 
Diferentemente do que ocorre com uma lavagem com água sob pressão e dos produtos 
comuns que contém cloro, MATAMOFO tem ação prolongada e realmente eficaz sobre 
mofos, algas e fungos, prevenindo e eliminando sua proliferação e conservando a 
integridade da superfície tratada. 
 
APLICAÇÕES 
Paredes antes da pintura e na repintura 
Todos os tipos de telhas 
Pisos em geral 
Rejuntes 
Tetos de banheiro 
 
VANTAGENS 
Ação prolongada 
O mofo não volta 
Pintura mais durável 
Sem cloro 
Sem cheiro 
Não agride as ferragens 
Fácil – Não precisa de enxágüe após a aplicação 
Alto poder penetrante 
 
PREPARO DA SUPERFÍCIE 
Em superfícies contaminadas com microorganismos (fungo, mofos, bactérias...), faça o 
jateamento com água para remover a maior parte do material indesejado. 
 
PREPARO DO PRODUTO 
1. Mexa antes de usar. 
2. Dilua uma parte de MATAMOFO com uma parte igual de água limpa (1:1). 
TA MOFO 
Antimofo de ação prolongada 
APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Sobre a superfície previamente limpa, aplique uma camada de MATAMOFO utilizando um 
pulverizador de 
baixa pressão, pincel ou trincha de nylon. 
 
PRECAUÇÕES DE USO 
Garanta que a aplicação de MATAMOFO atinja toda área a ser tratada. 
Aguardar 48 horas para aplicação da pintura. 
Não aplique com o tempo chuvoso. 
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RENDIMENTO 
10 m² por litro. 
 
FERRAMENTEAS 
Pulverizador de baixa pressão. 
Pincel ou trincha de nylon. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
COR 
Líquido levemente amarelado. 
 
DENSIDADE 
0,99 a 1,01 g/cm³. 
 
COMPOSIÇÃO BÁSICA 
Cloridratos, compostos quaternários de amônia, glutaraldeído e água. 
 
ARMAZENAGEM 
Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais. 
 
EMBALAGENS 
1 litro 
5 litros 
50 litros 
200 litros 
Antimofo de ação prolongada 
SEGURANÇA 
Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética. 
 
PRIMEIROS SOCORROS 
 
INGESTÃO 
Não provoque vômito, beba bastante água. Procure um médico. 
 
CONTATO COM OS OLHOS 
Lave com bastante água durante 15 minutos. Procure um médico. 
 
CONTATO COM A PELE 
Lave com bastante água durante 15 minutos. 
Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de 
saúde mais 
próximo. 
 
VALIDADE 
24 meses sem violação da embalagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


