Ficha Técnica

CTX-551
Produto para a manutenção da água de piscinas descobertas durante o período de Inverno, evitando a
proliferação intensa de algas e bactérias, que produzem a putrefacção da água e a formação de sedimentos
calcários.

PROPRIEDADES
Aspecto ..................................... Líquido
Cor ............................................ Azul-marinho
pH (1%) ................................... 7,3-8,3
Densidade ................................ 1,00-1,04 gr/cm3

CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•

Evita a proliferação de todo o tipo de algas.
Produto não espumante.
Compatível com todo o tipo de tratamentos de desinfecção (incluindo com a P.H.M.B.).
Totalmente solúvel em água.
Totalmente “isento de cobre” (não produz manchas em piscinas de liner, poliéster ou vinil).
Compatível com todo tipo de sistemas de filtração.

DOSAGEM
Ao finalizar a temporada de banho e sem ter suspendido o tratamento de manutenção, efectuar uma
supercloração com CTX-200/GR (15 g/m3).
Adicionar no dia seguinte 5 lt de CTX-551 por cada 60 m3 de água. O valor de pH da água deverá estar
situado entre 7.2-7.4.

MODO DE EMPREGO
Deitar a dose necessária de CTX-551 directamente sobre a água da piscina, sendo necessário colocar o
equipamento de filtração em funcionamento o tempo necessário para obter uma boa distribuição do produto
pela água.
É aconselhável repetir no meio da temporada invernal a adição de CTX-551.

APRESENTAÇÃO
Em embalagens de 1 e 5 Lts.

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam
estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua má utilização.
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Ficha Técnica
RECOMENDAÇÕES
Nunca utilizar o invernador na piscina quando a temperatura da água for superior a 15º C.
Uma vez introduzido o CTX-551 na piscina é importante:
• Em climas quentes: Colocar em funcionamento o equipamento de filtração sempre que seja possível.
• Em climas frios:
− Baixar o nível da água, abaixo dos skimmers.
− Esvaziar as condutas de água.
− Colocar algum objecto flutuante na superfície da piscina, como amortecedor contra a pressão do
gelo.

PARTICULARIDADES
– Depois da adição do CTX-551, é perfeitamente possível tomar banho sem nenhum perigo.
– Os materiais que fazem parte da piscina não são atacados pelo CTX-551.
– O CTX-551 é compatível com qualquer tratamento CTX ou mesmo com outros sistemas de tratamento de
águas existentes no mercado.

PRECAUÇÕES
CONSELHOS DE PRUDÊNCIA:
S 2: Conservar fora do alcance das crianças.
S 13: Conservar longe dos alimentos e das bebidas, incluindo os alimentos para animais.
S 37/39: Usar luvas adequadas e protecção para os olhos e cara.

EM CASO DE ACIDENTE OU DE INDISPOSIÇÃO, CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MÉDICO
(mostrar-lhe o rótulo, se possível).

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam
estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua má utilização.
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