
      FICHA TÉCNICA

pH  +   MAIS® Base Genco®  

Ingrediente Ativo
Carbonato de sódio.
Fórmula Molecular: (Na2CO3)

Registro no Ministério da Saúde
Produto isento de registro no Ministério da Saúde.

Aplicação
O produto é usado para elevar o pH da água, ou para corrigi-lo se estiver abaixo de 7,2.

Apresentações
Saco Plástico de 1 kg e Balde Plástico de 40 kg.

Dosagem de uso

Dosagem Recomendada
Quantidade aproximada de pH+Mais

 para elevar o pH a 7,5
pH atual Em alcalinidade 

total inicial = 
80 ppm

Em alcalinidade 
total inicial = 

120 ppm
6,4 46 g/m3 74 g/m3

6,6 38 g/m3 61 g/m3

6,8 30 g/m3 48 g/m3

7,0 21 g/m3 34 g/m3

7,2 13 g/m3 21 g/m3

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.
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      FICHA TÉCNICA

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.

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 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  do  produto.  Não  dê  nada  por  via  oral  a  uma  pessoa 
inconsciente.

Prazo de Validade
Produto válido por 03 (três) anos a partir  da data de fabricação. Eventual empedramento não 
impede sua utilização.
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