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Pool-Trat® Algicida de Choque GENCO  ®  

Ingrediente Ativo
Quaternário Polimérico: Policloreto Dialquil Hidroxi Alquil Amônia a 50% .....5,0%     %P/P
Complexo de trietil 2,2',2” trhihidróxido amina cúprico..................................42,5%     %P/P

Registro no Ministério da Saúde
3.0190.0007

Aplicação
Algas são organismos microscópicos que se desenvolvem na presença de água e luz solar e que 
podem, rapidamente, tornar a água da piscina verde e turva, com pisos e paredes escorregadios. 
Algas pretas  aparecem como manchas  escuras  nas paredes e  fundo  da  piscina  e  juntas  de  
azulejos. Algumas espécies formam colônias de cor amarelada (mostarda) ou marrom.
A infestação de algas geralmente acontece no verão, após chuvas intensas, quando residuais de 
cloro se encontram abaixo do nível recomendado. A cloração de manutenção, com residuais de 2 
a 4 ppm (*!) de cloro livre, presentes na água o tempo todo, com pH entre 7,4 e 7,6 constitui a 
melhor  prevenção contra o desenvolvimento  de algas.  Mas,  depois que elas se desenvolvem 
somente  um tratamento  de  choque  consegue  eliminá-las.  Por  isso  o  tratamento  preventivo  é 
sempre mais eficaz.
O ALGICIDA DE CHOQUE GENCO® é uma composição à base de  íons de cobre  quelados 
altamente eficiente no combate à infestação de algas já formadas em piscinas.

Apresentações
Frasco plástico de 1 litro e Bombona Plástica de 5 litros.

Dosagem de uso
Em piscina limpa, para manter livre de algas, siga as instruções abaixo:
1. Ajuste o pH da água na faixa de 7,4 a 7,6.
2. Semanalmente, adicione 5 a 7 ml do ALGICIDA DE CHOQUE GENCO® para cada 1.000 litros 
de água.
3. Dois dias depois, escove as laterais e aspire o fundo da piscina para remover as algas mortas.
4. Não desaparecendo os sinais de algas em 4 dias, repita a dosagem.
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5. Mantenha o residual de cloro sempre na faixa ideal de 2 a 4 ppm(*1), utilizando um dos cloros 
GENCO®. Isso eliminará da água microorganismos nocivos e materiais orgânicos.
Nunca aplique simultaneamente ALGICIDA DE CHOQUE GENCO® e cloro granulado ou 
líquido. Observe intervalo de 12 horas entre uma aplicação e outra. Só permita o uso da 
piscina 30 minutos após aplicação do ALGICIDA DE CHOQUE GENCO®.

OBSERVAÇÕES:
(*1) Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária seguir a legislação aplicável.
(*2) Sempre seguir rigorosamente as instruções da embalagem.

Recomendações antes de usar
1. Certifique-se de que todos os equipamentos estão funcionando perfeitamente, inclusive 

motobomba, filtro, coadeiras e aquecedores e não permita que a pressão do filtro ultrapasse o 
limite recomendado pelo fabricante.

2. Espere pelo menos 30 minutos após a aplicação deste  produto para permitir o uso da piscina 
por banhistas.

3. Nunca aplique este produto e o cloro juntos. Observe intervalo de 12 horas entre a aplicação de 
cada um.

Para evitar a reinfestação
Recomendamos o uso semanal do ALGICIDA DE MANUTENÇÃO GENCO®(*2).

Manuseio
1. Ao  realizar  o  tratamento  da  água,  utilizar  luvas,  óculos  e  máscara  de  segurança  para 

proteger-se do contato com produtos químicos.
2. Lavar sempre as mãos após manusear qualquer produto químico.
3. Enxaguar sempre as embalagens vazias com água corrente antes de descartá-las.
4. Utilizar utensílios limpos e secos para manusear produtos químicos. 
5. Não fumar, nem produzir chama nas proximidades de produtos químicos.

Armazenagem
1. Armazenar os produtos químicos em suas embalagens originais fechadas, em local fresco 

e seco, ao abrigo da luz solar direta e  FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS 
ANIMAIS DOMÉSTICOS.

2. Não armazenar produtos líquidos em cima de produtos sólidos.
3. Em caso de vazamentos, limpar e ventilar imediatamente a área.
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Precauções e Cuidados Especiais
1. ATENÇÃO! Não ingerir. Evite contato do produto com a pele e roupas durante o manuseio. 

Conserve-o longe dos olhos e nariz.
2. Misture apenas com água; sempre adicione o produto químico à água e nunca a água ao 

produto químico.
3. Mantenha o produto em sua embalagem original fechada, em local fresco e seco,  FORA 

DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Instruções para casos de Acidentes
1. Em caso de contato com os olhos, lave com água fria abundante durante 15 minutos. Em 

caso de contato com a pele, lave as partes atingidas com água e sabão em abundância.  
Persistindo irritação, procure socorro médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

2. Se ingerido, NÃO PROVOCAR VÔMITO. Procure imediatamente socorro médico, o Centro 
de Saúde mais próximo ou o Centro de Controle de Intoxicações (CCI) – Tel.: (11) 5012-
5311, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa 
inconsciente.

Prazo de Validade
Produto válido por 02 (dois) anos após a data de fabricação.
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