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tratamento de águas
O CIM 700 é um produto para
CONTROLO DE FORMAÇÕES
CALCÁRIAS e manchas na piscina
originadas por excesso de ferro ou
cobre.
O CIM 700 elimina a formação de
incrustações calcárias nos circuitos
de circulação de água, nos filtros e
permutadores de calor.
O CIM 700 EVITA APARECIENTO DE
MANCHAS de compostos ferrosos
devido ao ferro existente na água.
Também evita as derivadas dos
compostos de cobre que muitas
vezes se adiciona à água como
algicida, que ao reagirem que o
cloro dão também origem a
manchas acastanhadas nas
paredes da piscina.
CIM 700 é ISENTO DE ESPUMA, é
compatível com todos os produtos
normalmente usados na água da
piscina, principalmente os da gama
CIMAI, ajudando a manter o seu
brilho e transparência após limpeza
de canos e todos os circuitos do
sistema.
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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Inibidor de incrustações para piscinas
PROPRIEDADES:
Líquido incolor transparente,
constituído por uma mistura de
ácidos orgânicos.

USO RECOMENDADO:
Complemento para controlo de
formação de calcário e manchas
nas paredes e circuitos da
piscina.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

uniformemente pela piscina com
o processo de filtração a
funcionar.

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

ARMAZENAGEM:
Não utilizar recipientes metálicos
e manter sempre os recipientes
bem fechados.

Prevenção contra algas:
Tratamento inicial
Ao iniciar o funcionamento da
CLASSIFICAÇÃO:
piscina, acrescentar 2 l de CIM 700
por cada 100 m3 de água.
Consultar a Ficha de Dados de
Tratamento de manutenção
Segurança do Produto
Adicionar uma vez por semana 1 a
2 l por cada 100 m3 de água,
EMBALAGEM:
sendo no entanto estes valores
variáveis com a dureza e com o
6,5 Kg;
conteúdo de sais na água.
Nota: Em todos os casos em que a
água contenha ferro ou cobre
deve adicionar-se o CIM 700 antes
da desinfecção com cloro.
Diluir a quantidade necessária de
CIM 700 num balde e espalhar
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