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ARRANQUE RÁPIDO – CORRECÇÃO DAS ÁGUAS 
Piscinas fora do solo ou semi enterradas de 10 à 50 m3

 
AQUA 2 CHOC é a solução prática para reencontrar rapidamente uma boa qualidade da água.  
Utiliza-se para:  
 - uma acção de arranque de temporada 
 - uma acção "SUPERCHOQUE" para reencontrar uma água limpa e clara após incidentes pontuais (forte 
poluição, um excesso de utilização, más condições climáticas... etc.). 
AQUA 2 CHOC é muito eficaz graças às 2 acções:  
 - DESINFECÇÃO SUPER CHOQUE 
 - SUPER ANTI-ALGAS  
AQUA 2 CHOC tem uma acção ultra rápida. Após algumas horas * apenas, a água reencontra a sua 
limpidez e uma higiene perfeita para o banho. 
AQUA 2 CHOC, compatível com todos os sistemas de filtração, foi particularmente estudado para tratar 
as águas piscinas fora solo e semienterradas de 10 para 50 m3 equipados de um filtro de cartucho (SEM 
RISCO DE COLMATAGE). 
 
* De acordo com as condições climáticas e a quantidade de algas presente.  
 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Contém sal de sódio do ácido dichloroisocyanurique desidratado 
 
 
PROPRIEDADES E CARACTERISTICAS 
 
 - Aspecto do produto: Granulado branco; Odor: cloro 
 - Solubilidade: rápida 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
 
DOSE: 100 g (1 medida) para 10 m3 de água. Para uma melhor eficácia de AQUA 2 CHOC ajustar 
previamente o pH da água entre 7,2 e 7,6 e limpar o filtro: Dissolver o produto num balde de água que 
contem alguns litros de água. (Atenção! Não verter água directamente sobre o produto seco) repartir a 
solução obtida à superfície da bacia. Nota: durante o tratamento manter uma filtração permanente 
esperar que a taxa de cloro activa seja inferior à 2 mg/l antes de tornar a entrar na piscina.  
É aconselhado renovar a limpeza do filtro em fim de tratamento, ou seja quando a água reencontrou uma 
qualidade normal. 
 
 
CONDICIONAMENTO 
 
Frasco de plástico de 1 kg.  
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CONSELHOS DE SEGURANÇA 
 
NOCIVO – PERIGOSOS PARA O AMBIENTE 
 
Nocivo em caso de ingestão. 
Em contacto com ácido, liberta um gás tóxico. 
Irritante para os olhos e para as vias respiratórios. 
Muito tóxico para os organismos aquáticos, pode provocar efeitos nefastos a longo prazo para o ambiente 
aquático. 
Conservar fechado à chave e FORA DE ALCANCE CRIANÇAS. 
Conservar o recipiente ao abrigo da humidade. 
No caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um 
especialista. 
No caso de incêndio e/ou explosão, não respirar os fumos. 
No caso de ingestão consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. 
Eliminar o produto e/ou o seu recipiente como um desperdício perigoso 
Evitar a libertação no ambiente. 
 
Atenção! Não utilizar em combinação com outros produtos, gases perigosos (cloro) pode libertar-se. 
 
 


