
UMA FÓRMULA COM EFICÁCIA COMPROVADA

XILIX 2000 é uma emulsão aquosa superconcentrada,  
que se utiliza diluindo somente a 5% em água.

A sua eficácia foi testada e validada, por peritos 
independentes e certificados, no terreno e no laboratório 
segundo a Norma Europeia EN12404 (Avaliação da eficácia 
de um produto fungicida para alvenaria na prevenção do 
crescimento de Sérpula lacrymans na madeira - S.F. Gray).

XILIX 2000 dispõe ainda de uma Autorização de 
comercialização (AMM) nacional em Portugal.

UMA FÓRMULA INOVADORA E EFICAZ

A fórmula original e única do XILIX 2000 em doses 
muito baixas beneficia de uma patente de formulação 
exclusiva, justificando assim a sua eficácia em doses baixas 
de substâncias ativas biocidas.

UMA FÓRMULA POLIVALENTE

XILIX 2000 é um produto destinado à proteção da 
madeira e materiais de construção.

XILIX 2000 permite assim tratar tanto a madeira como a 
alvenaria: porque o desenvolvimento de fungos lignívoros 
conduz frequentemente a um problema de humidade 
no edifício e nas paredes; XILIX 2000 é compatível com 
os produtos de secagem das paredes da gama XILIX 
BLOCKAQUA da Adkalis para permitir um tratamento 2 
em 1.

Entre os fungos lignívoros – que se alimentam da madeira – o mérule 
ou Sérpula lacrymans é um dos mais devastadores e temidos. 
Presente numa grande parte do território, pode estar na origem de 
danos significativos modificando irreversivelmente as propriedades 
mecânicas da madeira.

A propagação do mérule no nosso ambiente explica-se pela 
disseminação no ar e pelos seres vivos dos seus esporos, que provêm da 
sua forma frutífera frequentemente castanha. Assim que o esporo entra 
em contacto com o substrato adequado – madeira, preferencialmente 
resinosa/conífera – que esteja húmida e a uma temperatura favorável 
– o esporo germina. A partir daí, a sua forma vegetativa desenvolve-se 
assumindo o aspeto de um algodão com cores, por vezes surpreendentes, 
ao mesmo tempo em que alarga sua rede de syrrotes, que são cordas 
miceliais capazes de transportar água. O medo que este fungo desperta/
provoca nos seres humanos em relação ao seu habitat é justificado pela 
sua biologia e adaptabilidade:

• Assim, tudo o que precisa para se desenvolver é madeira ligeiramente 
húmida (22% no mínimo) e uma temperatura ambiente ideal entre 19°C 
e 21°C. Estas condições facilmente se alcançam nas nossas casas.

• Por outro lado, se houver falta de humidade, o mérule será capaz 
de atrair água através da alvenaria dando continuidade ao seu 
crescimento. Finalmente, se as condições se tornarem realmente 
desfavoráveis, então entrará num estado latente à espera de dias e 
condições melhores/mais favoráveis.

XILIX 2000

Utilize os produtos biocidas com precaução.

FÓRMULA QUE INCORPORA UMA

S O L U Ç Ã O  V E G E T A L

INOVADORA

A NOVA FÓRMULA DE REFERÊNCIA PARA 
O TRATAMENTO CONTRA O “MÉRULE”

ATENÇÃO
O primeiro passo para um tratamento contra o 
mérule, consiste na supressão das fontes de 
humidade e secagem da madeira e das paredes.

A eficácia do tratamento dependerá da restauração e manutenção das condições.



GROUPE BERKEM

ZI de Blanquefort 
20, rue Jean Duvert 
33290 Blanquefort - FRANCE

T : 33 (0)5 64 31 06 60 
e-mail : adkalis@berkem.com

 e uma subsidiária da

Face aos novos desafios do mercado da construção e reabilitação /
manutenção de edifícios,  desenvolve e comercializa soluções 
inovadoras, de alto desempenho e responsabilidade que melhoram a 
performance dos materiais, particularmente da madeira.

APRENDER MAIS SOBRE
A NOSSA EMPRESA E OS NOSSOS PRODUTOS:

adkalis.com
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CÓDIGO DO ARTIGO 101134800000000

PRÉPARAÇÃO DE
SUPORTES

Fazer um teste prévio para madeiras exóticas ou ricas em taninos. 
O teor de humidade da madeira no momento do tratamento deve ser < 25%.

APLICAÇÃo

Todas as causas de humidade devem ser eliminadas: infiltrações, fugas, 
humidade ascensional ou lateral, (muros enterrados).
O teor de humidade da madeira no momento do tratamento deve ser < 25%.
Não aplicar o produto em madeira que possa entrar em contacto com 
alimentos. Fazer um ensaio prévio em madeiras exóticas ou ricas em taninos.

ACONDICIONAMENTO Bidon de 21.5L.

PRODUTOS
COMPLEMENTARES XILIX BLOCKAQUA, XILIX BLOCKAQUA C

SUPORTES

Madeiras
Maçicas

Alvenaria

Pulverização
Injeção

Fungicida

i INFORMAÇÕES SOBRE O XILIX 2 000

PROPRIEDADES

MODOS DE APLICAÇÃO

UM DOS 5 MAIORES 
ATORES NA EUROPA 
EM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES 
DE PRESERVAÇÃO DA MADEIRA

APOIO DE 
2 LABORATÓRIOS 
DE INVESTIGAÇÃO & 
DESENVOLVIMENTO E SUPORTE 
TÉCNICO/QUALIDADE

EQUIPE DE 
COLABORADORES 
EXPECIALIZADOS

ACOMPANHAMENTO 
COMERCIAL E TECNICO DA

FORÇA COMERCIAL AO 
NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL

MAIS DE 50 ANOS DE EXPERIENCIA EM 

FORMULAÇãO DE 
SOLUÇÕES 
DE PRESERVAÇãO
DOS MATERIAIS

FILIAL DO 

GROUPE BERKEM

SOCIEDADE 

FRANCESA, REACTIVA 
RESPONSAVÉL, SEMPR 

EM BUSCA DE INOVAÇÕES

PRAZOS DE ENTREGA 
CURTOS

SOLUÇÕES PARA 
MELHORAR OS DESEMPENHOS 
DA MADEIRA, DERIVADOS DA 
MADEIRA E MATERIAIS MINERAIS

2 ZONAS INDUSTRIAIS 
FRANCESAS
(GARDONNE 24 E BLANQUEFORT 33)


