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O CLORO GRANULADO TRIACTION 
AQUAPOOL é um poderoso agente 
desinfetante para piscinas à base de cloro 
orgânico estabilizado. Unindo tecnologia 
exclusiva de múltiplas ações, o CLORO 
GRANULADO TRIACTION AQUAPOOL 
proporciona água pura, saudável e cristalina, 
através das funções de desinfecção e 
oxidação, auxílio na prevenção de algas e 
melhoras no processo de filtragem e limpeza 
da piscina. Produto biodegradável. 
 

MODO DE USAR 
 

1. Utilize a FITA TESTE 3 EM 1 AQUAPOOL 
e analise a Alcalinidade e o pH da água. 
2. Alcalinidade total deve estar entre 80 e 120 
ppm. 
3. Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,2 a 
7,6. 
4. Adicione diariamente de 2 a 4 g/m³ (2 a 4 
gramas por 1.000 litros de água).  
5. Dissolva previamente o produto em 
recipiente plástico com água da própria 
piscina. O uso da piscina será permitido após 
30 minutos da aplicação do produto. 
6. A análise diária do teor de cloro ativo deve 
estar dentro da faixa recomendada de 1 a 3 
ppm. 
7. Filtre a água diariamente por no mínimo 6 
horas ou consulte o fabricante de seu 
equipamento. 
8. Aspire o fundo e escove as paredes da 
piscina no mínimo uma vez por semana. 
9. Utilize semanalmente o poderoso 
AQUASHOCK O2 AQUAPOOL para manter a 
água da piscina sempre pura e cristalina de 
maneira prática e simples. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
 
Aparência: Sólido granulado fino. 
pH (solução 1%): 6,0 – 8,0 
Cor: Branco. 
Odor: Característico de cloro. 
 

COMPOSIÇÃO 
 
Composto de sódio dicloro-s-triazina triona, 
coadjuvante orgânico e clarificante. 
Ingrediente ativo: Sódio dicloro-s-triazina 
triona 65% 
Teor de cloro ativo: 40% 

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM 
 
Mantenha o produto em sua embalagem 
original em local seco e ventilado. A mistura 
com outros produtos químicos pode causar 
FOGO E/OU EXPLOSÃO. Não reutilize as 
embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes 
de descartar. 
 

PRECAUÇÕES 
 
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE 
CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Evitar 
a inalação ou aspiração. Evitar 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 e nunca o contrário. 
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 os olhos, lave-os 
com água corrente em abundância durante 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 
 
1kg e 10kg. 
 

REGISTROS 
 
REGISTRO MS: 3.7011.0001 
 

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


