Informações Técnicas

AQUAPOOL ALGICIDA CHOQUE E MANUTENÇÃO
O ALGICIDA CHOQUE E MANUTENÇÃO
AQUAPOOL é um poderoso eliminador de
algas para piscinas concentrado atuando tanto
na eliminação quanto na prevenção do
aparecimento de algas. Pode ser utilizado
como algicida de choque ou manutenção,
dependendo da necessidade e dosagem.

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.

2. Manter a filtração ou recirculação da água
em funcionamento de 30 a 60 minutos para
homogeneizar. As algas mortas poderão
alterar a coloração da água, geralmente para o
marrom.
3. Escovar as paredes e fundo da piscina. Não
desaparecendo os sinais de algas, repita a
dosagem e procedimento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aparência: Líquido.
pH (solução 1%): 6,5 – 8,0.
Cor: Incolor.
Odor: Inodoro.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
NÃO UTILIZAR PARA DESINFECÇÃO DE
ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E
ALIMENTOS. CUIDADO: Perigosa sua
ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele
e roupas durante o manuseio. Utilizar luvas de
borracha e proteja os olhos durante a
aplicação. Utilizar botas de proteção. Não
misture com água na embalagem original. Não
aplicar em superfícies aquecidas. Nunca
reutilizar a embalagem vazia. Lave com
bastante água corrente os objetos e utensílios
utilizados como medida antes de reutilizá-los.
PRIMEIROS SOCORROS:
Evite inalação ou aspiração, contato com os
olhos e contato com a pele. Em caso de
contato com os olhos e a pele, lave
imediatamente com água em abundância. Em
caso de ingestão, não provoque vômito e
consulte imediatamente o Centro de
Intoxicações ou Médico levando o rótulo do
produto. Em caso de inalação ou aspiração,
remova a pessoa para local arejado e se
houver sinais de intoxicação, chame socorro
médico.
Telefone de Emergência (CEATOX): 0800
0148 110.
ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

PRAZO DE VALIDADE
24 meses após a data de fabricação.

COMPOSIÇÃO
EMBALAGENS DISPONÍVEIS
Poliquaternário de Amónio e veículo.
Princípio ativo: Poliquaternário de Amónio
(9,81% p/p).

1L.

REGISTROS
CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
REGISTRO MS: 3.7011.0004
Mantenha o produto na 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.

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

LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
TELEFONE: (34) 3292-6100 - sac@startquimica.com.br
www.startquimica.com.br

