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1. APRESENTAÇÃO  
Produto especialmente formulado para acelerar a remoção de musgos e desengordurar, em 
combinação com o MOUSSTOP 4 PLUS e o MOUSSTOP 15 PLUS. 

2. VANTAGENS 
• Permite remover os musgos e limpar numa 

só operação, com resultados duas vezes 
mais rápidos. 

• Os suportes tratados não têm de ser 
passados por água. 

• Aumenta a velocidade de desincrustação dos 
musgos e líquenes. 

• Aumenta a eficácia e a rapidez do tratamento 
fungicida. 

• Possui uma ação detergente complementar. 

• Não contém ácidos nem solventes (não ataca 
o zinco, etc.). 

• Pode receber pintura após secagem 
completa 

• No pavimento, elimina o risco de 
escorregamento acidental devido ao musgo. 

• Não contém cloro. 
• Biodegradável em mais de 90%. 
• Associado ao MOUSSTOP 4 PLUS e ao 15  

PLUS, permite uma melhor impregnação dos 
líquenes. 

 

3. APLICAÇÕES 
Permite acelerar a eficácia dos trabalhos de limpeza e remoção de musgos: 

• Coberturas (terracota, fibrocimento, "shingles", colmo, lajes de pedra, fonolite, etc.). 
• Fachadas (rebocos decorativos), paredes (pedra, estuque, rebocos de argamassa). 
• Terraços, varandas, escadas exteriores. 
• Campos de ténis, pavimentos de mosaico, pavimentos de blocos, etc. 
• Antes dos trabalhos de pintura. 
 

4. MODO DE EMPREGO 
Diluir sempre o SPEED DEMOUSS com água antes da incorporação do MOUSSTOP 4 PLUS ou do 
MOUSSTOP 15 PLUS.  
 

Dosagem com o MOUSSTOP 4 PLUS:  
 
0,5 a 1,0 l de SPEED DEMOUSS em 3 l de água; agitar e incorporar 1 l de MOUSSTOP 4 PLUS. 
 
Dosagem com o MOUSSTOP 15 PLUS:  
 
1,5 a 3,0 l de SPEED DEMOUSS em 11 l de água; agitar e incorporar 1 l de MOUSSTOP 15 PLUS. 
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Aplicação: 

Ferramentas de 
aplicação : Trincha, esfregona, pulverizador (pico azul), airless 

Diluição : 

0,5 a 1,0 l de SPEED DEMOUSS em 3 l de água; agitar e 
incorporar 1 l de MOUSSTOP 4 PLUS  
 
1,5 a 3,0 l de SPEED DEMOUSS em 11 l de água; agitar 
e incorporar 1 l de MOUSSTOP 15 PLUS 

Consumo : 4 a 6m2/l de solução diluída 

Limpeza das 
ferramentas : Água (não deixar secar) 

Os vegetais parasitas são destruídos em alguns dias. Em seguida, amarelecem e decompõem-se. Depois, 
desaparecerão progressivamente com a ação das chuvas, da neve e do vento no espaço de algumas semanas 
(ou alguns meses, dependendo da natureza dos microrganismos). 
 
Precauções: 
Sobre líquenes brancos, passar previamente com uma escova metálica para obter uma melhor penetração do 
produto durante a aplicação. 
Utilizar a solução num prazo de 4 horas; não preparar a solução com demasiada antecedência.  
Em caso de lavagens a alta pressão, deixar atuar durante 48 a 72 horas. 
 

5. CARACTERÍSTICAS 

Aspeto no 
recipiente 

: Líquido âmbar 

Massa volúmica : 1,06 ±0,05 g.cm-3 

pH : 14,0 ±0,05 

Conservação : 12 meses na embalagem original fechada 

(Para mais informações, consultar o parágrafo 9 da ficha de dados de segurança). 

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO 
• Consultar a ficha de dados de segurança do produto emwww.quickfds.fr. 
• Conservar ao abrigo das geadas. 
• Não eliminar em lagos ou cursos de água. 
• Proteger os suportes que não devem entrar em contacto com o produto puro ou diluído. Efeitos 

corrosivos sobre alguns metais (alumínio, zinco, estanho, cobre, etc.). 
• Não aplicar em suportes gelados ou em degelo, em caso de chuva iminente ou a temperaturas 

superiores a 37°. 
• Não aplicar diretamente sobre relvados e outras plantas. 
 
 
As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a 
nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos.  Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie 
reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não 
foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.  

 
Produto destinado exclusivamente a uso profissional . 


