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Descrição do produto 

 

O Evita-Mofo Tekbond é um desumidificador de extrema eficiência que, além de remover 

a umidade do ambiente, ainda deixa uma leve fragrância enquanto age. Evita problemas 

com mofo, fungos e mal odor em armários, gavetas, guarda-roupas, etc. 

 

Propriedades físicas 

 

Aparência (visual / cor):                                                  Grânulos branco ou cinza 

Viscosidade Brookfield a 23 ±2 °C:                                      2.100 ~ 3.100 cps 

Teor de sólidos: 21±1% 

Odor: Perfumado 

Temperatura de aplicação recomendada: 25±5 °C 

Densidade a 23 ±2 °C: 1,10 ± 0,02 g/mL 

  

Propriedades e benefícios 

 
 Fácil e simples de usar. 

 Secagem rápida. 

 

Indicações 

 
 Armários 

 Sapateiras 

 Gabinetes 

 Gavetas 

 Guarda-roupas 

 Barcos 

 Cofres 

 Dispensa de alimentos 

 Ambientes fechados úmidos com baixa ou nenhuma circulação de ar 

 

Instruções de uso e manuseio 

 

Embalagem de 50g Gel 

 

1. Retire o sachê Evita-Mofo Tekbond da embalagem e coloque no local desejado. 

2. Posicione o sachê Evita-Mofo com o filtro permeável (lado branco) voltado para cima e livre de qualquer obstrução. 

3. Pronto! A ação do produto é iniciada de imediato. 
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4. Quando o conteúdo do sachê se transformar em gel, descarte e substitua por um novo Evita-Mofo Tekbond. 

 

Embalagem de 250g 

 

1. Retire o Evita-Mofo da embalagem e pendure no local desejado. 

2. Pronto! A ação do produto é iniciada de imediato. 

3. Lembre-se de deixar espaço para que o ar possa circular. 

4. Quando o nível de água encher a bolsa de armazenamento, descarte o Evita-Mofo e substitua por um novo. 

 

Atenção: Não obstrua o lado absorvente (filtro branco) do sachê. Não abra ou perfure o sachê. Caso o filtro se rompa ou rasgue por 

mal manuseio e o líquido vazar, substitua o produto por um novo Evita-Mofo Tekbond para evitar danos em suas roupas e demais 

objetos. Mantenha o sachê longe de objetos de couro para evitar o ressecamento, equipamentos elétricos e eletrônicos. 

Recomendamos a realização de testes antes da aplicação final do produto.  

 

Embalagem de 100g e 200g 

 

1. Limpe o local onde tiver mofo antes de colocar o evita mofo.  

2. Remova a tampa da embalagem e retire o lacre de alumínio, com cuidado para não remover ou danificar o filtro branco que 

fica embaixo dele. 

3. Tampe a embalagem e coloque no local. 

4. Pronto! Ação do produto é iniciada de imediato. 

5. Quando o nível de água atingir o limite máximo indicado no rótulo da embalagem, substitua por um novo Evita-Mofo 

Tekbond. 

 

Atenção: Descarte o líquido acumulado no ralo e a embalagem no local de plásticos recicláveis. Se o líquido vazar do recipiente 

pode danificar o que entrar em contato (roupas, material de couro, livros etc.). Se o filtro branco rasgar ou a embalagem quebrar 

pare de usar e descarte o produto. 

 

Informações gerais 

 

PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou 

aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com 

água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o 

médico levando o rótulo do produto. Não perfure a  embalagem. Não reutilize a embalagem vazia. 

 

Embalagens disponíveis 

 
A Tekbond disponibiliza: 50g, 100g, 200g e 250g. Fragrâncias: Floral, Kids, Neutro e Lavanda. 
 

Armazenamento 

 
Manter em local coberto, seco, isento de poeira e fonte de calor. Descarte o recipiente de acordo com a legislação vigente local. 


