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Soluţie biocidă pentru tratarea şi curăţarea suprafeţelor atacate de mucegai 
şi alge.
Folosită la îndepărtarea microorganismelor de pe suprafeţe înaintea 
aplicării stratului final de vopsea.
  •  Efect fungicid şi algicid
  •  Gata preparat pentru aplicare
  •  Nu este periculos din punct de vedere fiziologic

Tratament antimucegai
Capatox

Vopsea specială pentru interior, fără solvenţi, pentru igienizarea suprafeţelor atacate 
sau predispuse la igrasie. Recomandată pentru aplicare atât în încăperi cu destinaţie 
industrială şi umiditate crescută, cât şi pentru igienizarea apartamentelor.
  •  Prevăzută cu un conservant ce  

protejează stratul de vopsea  
împotriva apariției mucegaiului

  •  Capacitate de difuzie foarte bună
  •  Diluabilă cu apă
  •  Suprafaţa se tratează în prealabil 
 cu produsul Capatox

Vopsea specială pentru baie și bucătărie
FungiStop-W
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Pereții afectați de mucegai trebuie 
curățați: mucegaiul trebuie îndepărtat 

pe cale mecanică, prin periere sau 
frecare umedă. Astfel, sunt distruse 
coloniile de mucegai aflate la 
suprafața peretelui. Nu curățați 
uscat aceste suprafețe deoarece 
sporii de mucegai se împrăştie în 

aer, inhalarea lor fiind nesănătoasă 
pentru dumneavostră. În plus, sporii 

pot infesta pereții sănătoşi din apropiere. 

În afara elementelor vizibile, mucegaiul 
are rădăcini, fixate în profunzimea 
peretelui. Dacă nu le distrugem, 
rădăcinile ramân active în perete, 
iar în cazul în care au cu ce se 
hrăni (umiditate), din aceste 
rădăcini va creşte o nouă generație 
de mucegai, chiar dacă vopsim 
peretele. De aceea, după uscarea 
peretelui curăţat, este obligatorie 
tratarea lui cu soluția biocidă Capatox. 

Aplicată corect, substanţa activă din 
Capatox nu afectează sănătatea, fiind 

folosită în industria alimentară, în 
domeniul cosmetic, farmaceutic, 
al medicinei umane şi al igienei. 
Capatox  se aplică pe perete doar 

cu pensula sau bidineaua, până la 
saturaţie, penetrând suprafața şi 

neutralizând orice urmă sau rădăcină 
de mucegai sau alge. 

      NU este recomandată pulverizarea 
de produse fungicide (aparate de pulverizare, sprayuri etc.) deoarece 
- deşi poate sunt mai uşor de utilizat şi arată mai bine -  au o serie de 
dezavantaje, atacându-vă chiar şi sănătatea:

• Prin pulverizare, o parte din soluție se pierde ca vapori ce ajung în 
aer sau pe pardoseală;

• Substanțele active (biocizi) vor fi inhalate de dumneavoastră (total 
nesănătos);

• Scopul principal este să distrugem complet rădăcinile 
mucegaiului, fapt ce se realizează doar prin îmbibarea temeinică 
a soluției biocide în perete (unde sunt rădăcinile)  cu ajutorul unei 
pensule sau bidinele.

După aplicarea produsului Capatox, NU se mai spală peretele (chiar dacă 
rămân pete). Vopseaua va acoperi complet zona.

Am descris operațiunile ce trebuie efectuate 
pentru eliminarea unei generații de 

mucegai. Tratamentul nu este însă 
complet şi trebuie continuat 

prin aplicarea vopselei speciale 
FungiStop-W în zonele care au fost 
atacate - şi nu numai - precum şi în 
încăperile predispuse la formarea 

mucegaiului: băi, bucătării, spălătorii, 
pivnițe şi alte spații cu umiditate 

ridicată. Vopseaua este gata preparată 
pentru aplicare, poate fi aplicată cu rola 

sau cu pensula, albă sau nuanțată.

Din momentul în care este identificată problema și cauza ce a 
determinat-o, se trece la:  
A  curățarea şi 
B  tratarea pereților - pentru a elimina mucegaiul - precum şi la 
C  protejarea, în scopul prevenirii reapariției sale.
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Conform unui studiu al UE, peste 89% din 
adulţi consideră locuința drept unul din 
elementele de bază care dau calitate vieții.

Însă mediul idilic de acasă este amenințat, iar unul dintre cei mai întâlniți 
agresori este mucegaiul: în afara dezavantajelor estetice, este pusă în 
pericol şi sănătatea celor ce locuiesc în casă. Lista simptomelor este lungă: 
reacții alergice, tuse, strănut, oboseală, dureri de cap, erupții cutanate, 
iritații ale gurii sau gâtului. Ameninţați nu sunt doar copiii mici, vârstnicii 
sau persoanele cu alergii, ci chiar şi cei sănătoşi sunt predispuşi la bolile 
provocate de sporii de mucegai.

Igrasia apare pe pereți  din diverse motive: combinația între umiditatea 
crescută, temperatura ambiantă şi cea a pereților, precum şi substanțele 
aflate la suprafața peretelui creează un mediu optim pentru ca sporii de 
ciuperci aflați în aer să se fixeze pe perete, formând colonii de mucegai.

Lista cauzelor este destul de lungă: aerisirea insuficientă, umiditatea 
prea mare în aer, termoizolarea insuficientă a pereților sau punțile 
termice, țevile de apă defecte sau petele de umezeală pe pereți. Cel mai 
des, mucegaiul apare la colţurile încăperilor dinspre exterior (unde pereții 
sunt mai reci, iar umiditatea din încăpere condensează pe perete), sau  în 
spatele corpurilor de mobilier (unde nu circulă aerul).

Vopseaua se aplică pentru a neutraliza acțiunea 
sporilor de mucegai care se regăsesc peste 
tot în mediul înconjurător. Atunci când 
aceşti spori găsesc condiții proprice 
dezvoltării (umezeală şi hrană - 
existente în perete), se fixează şi 
formează o nouă colonie. Vopseaua 
specială FungiStop-W conține 
substanțe active  ce creează un film 
de protecție împotriva reapariției 
infestării: neutralizează sporii care 
ajung pe suprafața vopselei şi nu permit 
dezvoltarea unei noi colonii de mucegai.

CAPAROL elimină și previne reapariția 
mucegaiului oferindu-vă un tratament complet: 
Capatox, soluție de eliminare a mucegaiului și 
FungiStop-W vopsea cu proteție la atacul fungilor. Prin efectul lor antimucegai de durată, 

produsele Caparol creează și păstrează 
un climat plăcut și sănătos în locuință, 

protejând sănătatea dvs. și a celor apropiați.


