• Remove
eficazmente a
sujidade

A ISO Paint Nordic A/S conta com 40 anos de experiência
e é especialista no sector da produção e desenvolvimento
de revestimentos para telhados, fachadas e
impregnações.

• Eficaz contra algas
e musgos

• Revestimentos de telhados
• Limpeza e prevenção do musgo
• Revestimentos para fachadas
• Impregnações

• Limpa telhados
velhos e novos
• Longa durabilidade

A fábrica é certificada com a ISO 9001 Gestão da
Qualidade e ISO 14001 Gestão Ambiental

Consulte o seu especialista:

Domotron2Innovation, Unip. Lda
Centro de Empresas Maquijig, A6
2950-402 Palmela Portugal
Tel. +351 212191961
domotron@domotron.pt

ISO A - CLEAN
www.nanotek.pt

O seu telhado encontra-se assim?
- Então limpe e desinfecte-o com
ISO A-CLEAN
(também para fachadas, terraços, passeios, etc.)

Os microorganismos, tais com as algas,
necessitam de água para viver.
A remoção destes vestígios irá assegurar que
a superfície seque mais rapidamente, o que
pode prolongar consideravelmente o tempo de
vida da sua habitação.

ISO A-CLEAN

Utilizado em qualquer
tipo de telhados e
fachadas (por exemplo,
em janelas Velux,
estátuas, paredes,
passeios, azulejos,
terraços, etc.

As superfícies ao ar livre, como os telhados, estão
continuamente expostas a microorganismos transportados
através do ar, o que aumenta a probabilidade de
aparecimento de algas, bolor e outros tipos de vestígios.
As causas para o aparecimento destes vestígios são:
• aumento da poluição ambiental devido às
substâncias nocivas dos carros, indústrias, etc.
• alterações climáticas e aumento da humidade.
• aumento de áreas de sombra devido à plantação de
árvores em propriedades residenciais

Para remover esses
microorganismos e prevenir o
seu reaparecimento, a melhor
solução é recorrer a produtos
que desinfectam e protegem
as superfícies expostas.
Podemos ajudá-lo com este
tratamento para que a
superfície do seu telhado,
fachada e terraço recupere o
aspecto limpo e novo
.

É recomendável que os
telhados pintados de
novo, sejam limpos de
dois em dois anos com
Iso A-Clean.
Desta forma conseguirá
ter sempre um telhado
com um aspecto limpo e
novo.

