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DESINFECÇÃO SUPER CHOQUE + SUPER ACÇÃO ANTI-ALGAS 
Piscinas fora do solo ou semi-enterradas de 10 a 50 m3 

 
 
 
AQUA 2 CHOC com Oxigénio Activo é a solução ideal para desinfectar rapidamente a água da sua 
piscina evitando ao mesmo tempo um excesso de cloro na água, frequentemente responsável pelos 
maus odores, irritações dos olhos e da pele. A sua acção rápida é recomendada para:  
 - Uma acção de arranque de temporada 
 - Uma acção "SUPER CHOQUE" para reencontrar uma água limpa e clara após incidentes pontuais 
(forte poluição, um excesso de utilização, más condições climáticas... etc.). 
AQUA 2 CHOC com Oxigénio Activo é muito eficaz graças às 2 acções:  
 - DESINFECÇÃO SUPER CHOQUE 
 - SUPER ANTI-ALGAS  
AQUA 2 CHOC com Oxigénio Activo tem uma acção ultra rápida. Após algumas horas * apenas, a 
água reencontra a sua limpidez e uma higiene perfeita para o banho. 
COMPATIVÉL COM TODOS OS SISTEMAS DE FILTROS 
 
AQUA 2 CHOC com Oxigénio Activo é conveniente para o tratamento de piscinas fora do solo ou semi-
enterradas de 10 à 50 m3 equipadas com filtro de cartucho.  
 
* De acordo com as condições climáticas e a quantidade de algas presente.  
 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Entre outros compostos contém sal pentapotassio-bis (peroximonosulfato)-bis(sulfato) 
 
 
PROPRIEDADES E CARACTERISTICAS 
 
Aspecto do produto: pó branco, inodoro 
Solubilidade: rápida 
 
 
MODO DE USO 
 
ANTES RETIRAR TODOS OS PRODUTOS COM CLORO DO SKIMMER 
 
DOSE: 200 g (2 medidas) para10 m3 água. Para uma melhor eficácia de AQUA 2 CHOC com Oxigénio 
Activo ajustar previamente o pH da água entre 7,2 e 7,6 e limpar o filtro: Dissolver o produto num balde 
que contenha alguns litros de água. (Atenção! Não verter água directamente sobre o produto seco).  
Repartir a solução obtida à superfície da piscina. 
Nota: durante o tratamento manter uma filtração permanente. 
 
Em todos os casos, após 24 h retomar o tratamento de cloro (esperar48 h antes de medir de novo a taxa 
de cloro). 
 
 
CONDICIONAMENTO  
 
Frasco plástico de 1 kg. 
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CONSELHOS DE SEGURANÇA 
 
CORROSIVO  
Nocivo no caso de ingestão –  
Provoca queimaduras –  
Nocivo para os organismos aquáticos – 
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS –  
No caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um 
especialista – 
Usar vestuário de protecção adequado, luvas e uma máscara de protecção dos olhos/do rosto. 
Eliminar o produto e/ou o seu recipiente como um desperdício perigoso 
Evitar a libertação para o ambiente. 
  


