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HIPOCLORITO GRANULADO ADITIVADO
O PRODUTO:
Um poderoso agente desinfetante altamente concentrado para piscinas.
Com 63,5% de cloro ativo em sua composição aliado a aditivos especiais,
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.

APLICAÇÕES:
O CLORO 5 EM 1 MULTIAÇÃO GRANULADO AXTON
é um poderoso agente desinfetante para piscina. Possui tecnologia
exclusiva de múltiplas ações, proporcionando água pura, saudável e
cristalina, através das funções de desinfecção e oxidação, do auxílio
na prevenção de algas e da melhora significativa no processo de
filtragem e limpeza da piscina.

MODO DE PREPARO:
1) Utilize a FITA TESTE 5 EM 1 AQUAPOOL e analise a Alcalinidade
Total e o pH da água;
2) Alcalinidade Total deve estar entre 80 e 120 ppm;
3) Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,0 a 7,4;
4) Adicione diariamente de 3 a 5 g/m³ (3 a 5 gramas por 1.000 litros
de água);
5) Dissolva previamente o produto em um recipiente plástico com a
própria água da 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 2 a 4 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 0, AQUAPOOL
para manter a água da piscina sempre pura e cristalina de maneira
prática e simples.

Registro no Ministério da Saúde:
3.7011.0050
Embalagens:
Balde Plástico de 10 kg
Dosagem diária aproximada:
3 a 5 g/m³
Composição:
Hipoclorito de Cálcio, aditivos e
coadjuvante.
Princípio Ativo e Teor de Cloro Ativo:
Hipoclorito de Cálcio (63,5% p/p)
Validade:
2 anos após a data de fabricação.

OBSERVAÇÕES:
Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária, seguir a legislação aplicável.

ADVERTÊNCIAS:
1 - PRECAUÇÕES: CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
2 - Não utilizar para a desinfecção de alimentos.
3 - Não utilizar para a desinfecção de água para consumo humano.
4 - CUIDADO! Perigoso sua ingestão.
5 - Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante seu manuseio.
6 - Utilizar luvas de borracha e proteger os olhos durante a aplicação. Utilizar botas de proteção.
7 - Não mistura com água na embalagem original.
8 - Não aplicar em superfícies aquecidas. Nunca reutilizar a embalagem vazia.
9 - Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.
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PRIMEIROS SOCORROS:
1 - Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele.
2 - Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância.
3 - Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte imediatamente,imediatamente o
Centro de Intoxicações ou médico levando o rótulo do produto.
4 - Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado e, se houver sinais de intoxicação,
chame socorro médico.
5 - Não de mada por via oral a uma pessoa inconsiciente.
RENACIAT - Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica.
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800-722-6001

ARMAZENAGEM:
1 - Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado.
2 - A mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOSÃO.
3 - Não reutilize as embalagens vazias. Enxágüe-as bem, antes de descartar.
EMPILHAMENTO MÁXIMO: 4 BALDES

RECOMENDAÇÕES DE ABERTURA DE EMBALAGEM:
Coloque a embalagem em pé, retire o lacre e levante a tampa.

INFORMAÇÕES DA EMPRESA:
NOME: LIMA & PERGHER IND. COM. E REP. LTDA
Matriz: CNPJ: 22.685.341/0001-80 - Indústria Brasileira
ENDEREÇO: Av. Jandira, n.º295 - São Paulo - SP - Brasil
CEP: 04080-001
Unidade Fabril: CNPJ: 22.685.341/0006-95
ENDEREÇO: Av. Airton Borges da Silva, n.º740
Uberlândia - MG - Brasil CEP: 38402-100

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800-722-6001

