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TRATAMENTO COMPLETO DE MANUTENÇÃO PARA PISCINAS INSUFLÁVEIS 
 

O Kit de manutenção para piscinas insufláveis contém cloro granulado e anti algas; dois produtos 
complementares que preenchem perfeitamente a sua missão. O cloro granulado destrói as bactérias, os 
vírus, os cogumelos e faz desaparecer a matéria orgânica poluente. O anti algas age mais 
particularmente sobre as algas desagradáveis e perigosas (paredes e fundo que desliza). 
 
COMPOSIÇÃO 

Sal de sódio do ácido dichloroisocyanurique desidratado.............99%  
Sais de amónio de cloro quaternário, tensioactivo catiónico......5 a 15%  

(Cloro granulado) 
(Anti algas)  

 
 
PROPRIEDADES E CARACTERISTICAS 
 
Anti algas:  
- Aspecto do produto: líquido azul límpido, ligeiramente espumoso. - pH a 20°C: 6,5 a 8  
Cloro granulado:  
- Aspecto do produto: granulado branco, odor a cloro – solubilidade: rápido na água pH a 1% na água 
(20°C): 5 -7 
 
 
MODO DE USO 
 
Cloro granulado: Pequenas piscinas: ½ colher de café para 1000 l (1 vez/dia). Dissolver o produto num 
pouco de água tépida para melhor reparti-lo à superfície da piscina. 
 
Anti algas: Arranque: 3 colheres de sopa por m3 de água. Manutenção: 1 colher de sopa por m3 de 
água (1 vez por semana). Eliminação das algas: 4colheres de sopa por m3 de água. Diluir as doses 
indicadas na água (cerca de 1 litro) para melhor o repartir à superfície da piscina. 
 
 
EMBALAGEM 
 
Estojo contém 2 frascos de polietileno de 500 ml  
 
 
CONSELHOS DE SEGURANÇA
 
Cloro granulado: 
 NOCIVO – PERIGOSOS PARA O AMBIENTE Nocivo 
no 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 do alcance das crianças - Conservar o 
recipiente ao abrigo da humidade -No caso de contacto 
com os olhos, lavar imediata e abundantemente com 
a 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 Não utilizar em 
combinação com outros produtos, gases perigosos 
(cloro) podem libertar-se. 
 
 

 
 
Anti algas:  
IRRITANTE: Irritante para a pele - 
Risco de lesões oculares graves - 
Conservar fechado à chave e FORA 
DE ALCANCE DAS CRIANÇAS No 
caso de contacto com os olhos, 
lavar imediata e abundantemente 
com a água e consultar um 
especialista - Após contacto com a 
pele, lavar imediata e 
abundantemente com a água –Usar  
luvas adequadas uma máscara de 
protecção dos olhos/do rosto. 
 
 
 
 

 


