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                                    DENI-GUARD MOSQ         25-06-2020 
DESCRIÇÃO 

Este produto é um microencapsulado com acção repelente de mosquitos e ácaros e 

insetos, de longa duração, com proteção repelente na superfície de tecidos. O DENI-

GUARD MOSQ é um produto único em forma de microcápsulas usado para repelir 

mosquitos. 

PROPRIEDADES 

 O DENI-GUARD MOSQ é um microencapsulado repelente de mosquitos, 

ácaros e insectos.  

 É adequado para algodão, poliéster e suas as misturas. 

 Este produto passa no teste do cone da OMS. 

 Os tecidos acabados com DENI-GUARD MOSQ não apresentam odor. 

 O DENI-GUARD MOSQ resiste às lavagens domésticas. 

 

CARACTERÍSTICAS   

 
Aspecto Líquido  incolor a branco 

 
pH (solução a 1 %) 6,5 ± 1 

 

Carácter iónico Não iónico 
 

Solubilidade Miscível em água 
 

Compatibilidade Compatível com produtos catiónicos, aniónicos e não iónicos. 
 

Estabilidade Estável na diluição de ácidos e alcális.  
 

Armazenamento   O produto deverá ser armazenado num local fresco e 
ventilado, longe do calor e luz solar direta. A temperatura de 
armazenamento não deve exceder os 35 °C. As tampas do 
IBC deverão ser fechadas firmemente de forma a evitar o 
contato com o ar e a humidade. 
Pode ser armazenado até 9 meses, sob as condições acima 
referidas. 
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APLICAÇÃO 

Foulard 
 
100 – 120 g/L DENI-GUARD MOSQ 
 
Pick-up: 70 – 80 % 
pH banho: 5 – 6  
Secagem e polimerização*: 150 – 180 °C  
 
*É importante referir que o DENI-GUARD MOSQ já apresenta isocianato incorporado. 

 
Nota: É importante referir que a quantidade usada depende do número de lavagens 
domésticas necessárias. 
 
 
Esgotamento 
 
10 – 12 % DENI-GUARD MOSQ 
 
Temperatura: 30 – 40 °C 
Tempo: 20 – 30 min.  
 
IMPORTANTE: É importante referir que o produto tem tendência a separar após 
um longo tempo de armazenamento. Deste modo, deverá ser bem agitado antes 
de usar. 
 


