Informações Técnicas

AQUAPOOL CLARIFICANTE E DECANTADOR LÍQUIDO
O CLARIFICANTE e DECANTADOR PARA
PISCINAS AQUAPOOL reúne em um único
produto as funções de clarificante e auxiliar de
filtração.
Aglomera
as
partículas
em
suspensão na água causadoras de turbidez e
esverdeamento
indesejáveis.
Excelente
decantador, auxilia no processo de filtração de
maneira rápida e eficiente, tornando a água
cristalina e isenta de sujidades aparentes.

MODO DE USAR
1. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL
e analise a alcalinidade e o pH. A Alcalinidade
total deve estar entre 100 e 120 ppm.
Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,4 a 7,6.

Manutenção da cristalinidade

1,5 ml/m³ (1,5 ml para 1.000 litros)

C larificar águas turvas
C larificar águas muito turvas

6 ml/m³ ( 6 ml para 1.000 litros)
10 ml/m³ (10 ml para 1.000 litros)

2. Em um recipiente plástico, com a água da
própria piscina, adicione e dissolva o
CLARIFICANTE e DECANTADOR PARA
PISCINAS AQUAPOOL de acordo com a
recomendação. 3. Espalhe sobre a superfície
com
filtração
ou
recirculação
em
funcionamento para homogeneização do
produto.
4. Filtre a água diariamente por no mínimo 6
horas ou de acordo com a recomendação do
fabricante de seu equipamento. O tempo de
filtração é um fator importantíssimo para
clarificação perfeita.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aparência: Líquido
pH (solução 1%): 2,2 – 4,0
Cor: Amarelado.
Odor: Característico.

COMPOSIÇÃO

reutilizar a embalagem vazia. Enxágue-a bem
antes de descartá-la.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Cuidado! Não ingerir. Evite a inalação ou
aspiração.
Evite
contato
do
produto
concentrado com a pele e os olhos. Lavar os
objetos e utensílios usados como medida,
antes de reutilizá-los. Adicionar sempre o
produto à água. ACIDENTES E PRIMEIROS
SOCORROS: Em caso de ingestão acidental
não provocar vômitos. Procure socorro médico
levando a embalagem ou rótulo do produto.
Ocorrendo inalação ou aspiração, remova a
pessoa para local arejado e, se houver sinais
de intoxicação, chame socorro médico.
Havendo contato com a pele, lave as partes
atingidas com água em abundância. Em
contato com olhos, lave-os com água corrente
por 15 minutos e se persistir a irritação,
consulte um médico. Não dê nada por via oral
a uma pessoa inconsciente.

PRAZO DE VALIDADE
24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
1L.

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.072439/2017-31.

FABRICADOR POR
TEN FOUR INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 04.778.019/0001-14

Solução de Cloridróxido de Alumínio 100%.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Mantenha o produto na embalagem original. A
mistura com outros produtos químicos pode
causar FOGO E/OU EXPLOSÃO. Não
LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
TELEFONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br
www.startquimica.com.br

