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CODIGO DE PRODUTO
01305
FAMILIA
tratamento de águas
ALTO TEOR EM CLORO ATIVO:
65 a 70 %.
É um DESINFECTANTE EFICAZ
para o tratamento de água,
de fácil manipulação e
simples aplicação.

CIM SHOCK CLOR PA 20
Cloro sólido em pastilhas 20gr.

PROPRIEDADES:
Sólido granulado de cor branca,
constituído por Cloro inorgânico com
65 – 70 % de cloro ativo.

PRECAUÇÕES:

USO RECOMENDADO:
Maioritariamente destinado para o
tratamento de águas de consumo
humano, mas também tem múltiplas
aplicações sendo as mais frequentes
no tratamento de águas de piscinas,
depósitos de água, saneamento e
tubagens de conduta de água
potável, tratamento de água de furos
e poços, assim como desinfectante na
industria alimentar.
No caso de piscinas e dado tratar-se
de um cloro inorgânico, não faz subir o
teor de ácido Isocianúrico, que é um
problema comum quando se usam
cloros orgânicos.
Igualmente utilizável para limpeza e
desinfecção de instalações, tais como
paredes e pavimentos.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

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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aplicação para limpeza e desinfecção
de paredes e pavimentos em
instalações, recomenda-se uma prédiluição na ordem de 1 pastilha por
cada 1 lt de água.

Para assegurar que a água está
bacteriologicamente aceitável devese assegurar um cloro residual
suficiente na água. O doseamento
depende do tipo de aplicação, devese ser utilizado de acordo com as
recomendações do departamento
técnico da CIMAI.
No caso de piscinas deve manter-se
um teor de cloro 1-2 ppm. No caso de

Usar luvas, óculos e evitar o
contacto com a pele, manusear em
locais ventilados e evitar o contacto
com materiais combustíveis. Nunca
misturar com qualquer tipo de
produto, mesmo que se trate de
outro composto de cloro. No caso
de ingestão contactar o centro AntiVenenos (808 250 143).

ARMAZENAGEM:
Guardar em locais secos e ventilados,
longe de materiais combustíveis e de
outro tipo de produtos químicos,
principalmente que libertem vapores.
Se armazenado correctamente
permanece quimicamente estável,
conservando o mesmo conteúdo em
cloro durante largos períodos de
tempo.

CLASSIFICAÇÃO:
Consultar a Ficha de Dados de
Segurança do Produto

EMBALAGEM:
5kg (Código de produto 01306); 40kg
(Código de produto 01307)
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