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O que é o mofo?
Mofo é o nome dado a pequenos organismos, conhecidos como fungos.
Há milhares de tipos de mofo.
O mofo pode ter qualquer cor.

O que faz com que
o mofo cresça?

O mofo pode causar
problemas de saúde?

O mofo se espalha por meio de esporos –
pequenas “sementes” que flutuam pelo ar.
O mofo pode crescer em qualquer lugar
onde haja água ou umidade, como
vazamentos e áreas de condensação.

Sim. Qualquer tipo de mofo pode causar problemas de
saúde. Asma, alergias e outros problemas de saúde
podem se intensificar se houver mofo. A exposição ao
mofo pode causar:
problemas simples, como irritação nos olhos, nariz
escorrendo, tosse e dor de garganta
problemas mais sérios, como dificuldade de respirar e
crises de asma

Como posso evitar o
surgimento do mofo?

Use exaustores ou abra as janelas em
áreas como banheiros.
Seque as paredes depois de tomar banho.
Conserte os vazamentos assim que
encontrá-los.

A minha casa tem mofo?
É comum encontrar mofo em cozinhas,
banheiros, porões e em volta de janelas.
Você poderá vê-lo ou sentir um cheiro
azedo.
Se houver vazamentos ou acúmulo de
água, é provável que haja mofo.
Se você achar que há mofo na sua casa,
ligue para 617-534-5965.

O que eu posso fazer com relação
ao mofo na minha casa?
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617-534-5965

1010 Massachusetts Ave
Boston, MA 02118

Encontre o vazamento de água e conserte o problema.
O mofo precisa de água para crescer.
Limpe o mofo.
Durante a limpeza, use luvas, óculos de segurança e
uma máscara ou respirador.
NÃO PINTE por cima do mofo. Ele irá crescer
novamente.
Para limpar superfícies sólidas, use um desinfetante e
deixe secar completamente.
Itens de tecido, como roupas, tapetes, carpetes e
móveis, podem ser lavados a seco ou
profissionalmente, por meio de vapor.
Se após a limpeza, você sentir cheiro de mofo, é porque
ainda há mofo. Muitas vezes, móveis, carpetes e
paredes de drywall não podem ser totalmente limpos. Se
estiver muito danificado por água ou mofo, pode ser
necessário jogar fora ou remover o item.
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