Informações Técnicas

AQUAPOOL CLARIFICANTE GRANULADO
O
CLARIFICANTE
GRANULADO
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
indesejavéis.
Exelente
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.
2. Antes de acionar a filtração, retrolave o
filtro. Verifique-se do bom condicionamento do
filtro e material filtrante.
3. Em um recipiente plástico, com a água da
própria piscina, adicione e dissolva o
CLARIFICANTE AQUAPOOL de acordo com
a recomendação.
4. Espalhe sobre a superfície com filtração ou
recirculação
em
funcionamento
para
homogeneização do produto.
5. 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.

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.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. 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.
Telefone
de
Emergência
(CEATOX): 0800 0148 110. Lave com
bastante água corrente os objetos e utensílios
utilizados como medida antes de reutilizá-los.
ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.

PRAZO DE VALIDADE
24 meses após a data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
1kg.

REGISTROS
PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA
ANVISA, Nº 25351.072473/2017-14.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aparência: Sólido granulado fino.
pH (solução 1%): 3,0 – 5,0
Cor: Amarelado.
Odor: Inodoro.

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

COMPOSIÇÃO
Policloreto
de
alumínio
estabilizante e coadjuvante.

polimerizado,

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

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

