
                                
 

VERT NET 
FUNGICIDA, BIOCIDA PARA A ELIMINAÇÃO DE VERDETES, FUNGOS E MUSGOS. 
LIMPEZA DE FACHADAS, TELHADOS E PAVIMENTOS  
BIODEGRADAVEL 
 
Definição: 

VERT NET é um produto de limpeza muito potente, algicida e fungicida, particularmente recomendado 
para as limpezas de telhados ou pedras. 
 
Instruções de aplicação: 

Pulverizar o suporte e deixar actuar. Limpando com um jacto de água de alta pressão, o resultado é 
imediato. Pode obter-se um resultado equivalente deixando o produto actuar, aproveitando a chuva para o 
enxaguamento. De um modo geral são necessários 6 meses para o resultado final. 
VERT NET não altera nem desnatura os materiais sobre os quais é aplicado.  VERT NET deve ser 
utilizado sobre suportes onde é necessário eliminar radicalmente os musgos, líquenes, fungos, etc. 
De modo mais abrangente, o VERT NET é concebido para todos os tipos de sujidade de origem 
vegetal. VERT NET possui uma acção definitiva sobre os líquenes geralmente difíceis de eliminar com 
produtos de limpeza correntes VERT NET é formulado para ser utilizado sobre suportes minerais 
porosos. De um modo geral, proteger todos os materiais sensíveis. Evitar as pulverizações em caso de vento 
forte. A título preventivo, remover os veículos estacionados perto do suporte a tratar. 
Proceder a um ensaio prévio antes de qualquer aplicação. 
Lavar imediatamente com muita água as partes eventualmente atingidas.  
 

1 
Limpeza por pulverização + 
enxaguamento com máquina de alta 
pressão. 

 
2 Limpeza por pulverização + lavagem pela chuva 

Proteger as ombreiras ou peças de alumínio (tipo VELUX) ou de 
ligas ligeiras, bem como todos os suportes sensíveis. 

 
Proteger as ombreiras ou peças de alumínio (tipo VELUX) ou de ligas ligeiras, bem como o 
vidro, as pinturas, as plantas, as flores e, de modo geral, todos os suportes sensíveis aos 
produtos alcalinos. 

Retirar previamente os musgos de grande dimensão para evitar 
um grande consumo do produto. 

 
Retirar previamente os musgos de grande dimensão para evitar um grande consumo do 
produto. 

Aplicar com um pulverizador ou com um pincel, o VERT NET 1 a 
2 demãos. 

 
Aplicar com um pulverizador ou com um pincel, o VERT NET na proporção de 0,20 L/m2. 

Pulverizar de cima para baixo (borda), para não pisar o suporte 
que se tornou escorregadio devido à aplicação do produto. 

 
Pulverizar de cima para baixo (borda), para não pisar o suporte que se tornou escorregadio 
devido à aplicação do produto. 

Enxaguar com a máquina de limpeza (o enxaguamento é possível 
1 hora após o tratamento) sempre a partir da parte superior para 
a parte inferior do telhado, segurando a pistola de limpeza com 
um ângulo de 25º em relação ao telhado. 

 

Não enxaguar – deixar actuar a água das chuvas. 

Rendimento médio: 1litro: 5 a 10m2 de superfície, dependendo da porosidade do suporte. 
 
Precauções: 
Manter afastado das crianças. 
Recomenda-se o uso de luvas de protecção durante toda a manipulação do produto. 
Não misturar com outros produtos de limpeza. 
Agitar antes de usar. 
Usar luvas de protecção durante a manipulação.  
Não respirar as partículas pulverizadas. 
 
Características: 
Aspecto: Líquido 
Cor: Incolor 
Aroma: Inodoro 
PH: 12,0 – 14,0 
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