We KNOW HOW

A CIMAI existe
para o ajudar a
criar VALOR

ALFLOCIM

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL
INFORMATION SHEET

Antialgas – Abrilhantador - Floculant

CODIGO DE PRODUTO
00363
FAMILIA
tratamento de águas

COMPOSTO DE ACÇÃO
RÁIDA sobre bactérias,

algas, fungos e outros
elementos patogénicos
existentes nas piscinas, tanto
no tratamento como na
prevenção.

NÃO TEM ACÇÃO
ESPUMANTE que por vezes
se torna desagradável.

TEM UM EFEITO
PERSISTENTE ou seja não é
volátil, como no caso dos
compostos clorados.

NÂO PROVOCA IRRITAÇÕES
NA MUCOSA OCULAR
BIODEGRADÁVEL

As informações contidas neste
documento são baseadas na nossa
experiência, não substituem, no
entanto, ensaios preliminares que
deverão sempre ser feitos, uma vez
que as condições de aplicação dos
produtos estão fora do nosso
controlo. A CIMAI apenas se
responsabiliza pela manutenção
das características dos produtos de
acordo com a nossa especificação.
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PROPRIEDADES:
Líquido incolor de baixa
viscosidade, constituído por
polímeros catiónicos e cloreto de
poli (2-hidroxi, 3-ioneno)

USO RECOMENDADO:
Complemento para desinfecção e
floculação de sais de águas de
piscinas.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

ALFLOCIM num recipiente com
água e espalhar uniformemente
sobre a água da piscina. Na altura
da adição o valor de cloro deve
deverá ser inferior a 0,5 ppm.
Atenção: A adição deste produto
deve fazer-se de preferência ao fim
do dia e sem a presença de
banhistas na água da piscina.
Nunca misturar com outro tipo de
produtos.

PRECAUÇÕES:
Usar luvas e lavar com água
qualquer salpico de produto puro.

TRATAMENTO INICIAL:
3
adicionar 5 a 10 Lt/100m de água.
TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO:
3
adicionar 0.5 a 1.5 Lt/100m de
água, uma vez por semana.
Nota: O tratamento inicial poderá
repetir-se sempre que se note uma
falta de transparência na água. Estes
doseamentos são de carácter
orientativo, visto poderem ser
alterados em função das
características próprias de cada
piscina, climatologia, temperatura,
número de utentes, etc.

ARMAZENAGEM:
Manter sempre os recipientes bem
fechados.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto

EMBALAGEM:
Caixa de 4x5 Kg (Código de
produto 00364)

Deitar a dose necessária de
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