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Neutralizador de Cloro para Piscinas.
CODIGO DE PRODUTO
20010550005 - 5 Kg
20010550025 - 25 Kg
FAMILIA
tratamento de águas
O INIBAL REAGE COM O
EXCESSO DE CLORO, quando
por exemplo após uma
supercloração é necessário
baixar o cloro livre
rapidamente, para os
valores adequados.
VALIDADE: 2 anos

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:
Sólido branco.
USO RECOMENDADO:

para que este atinja estes
valores aproximadamente.

PRECAUÇÕES:

Nunca misturar com qualquer
outro tipo de produto. Evitar
respirar os pós, conservar fora
MODO DE UTILIZAÇÃO:
do alcance de crianças.
Adicionar 50 g de INIBAL para Evitar o contacto com pele e
redução de aproximadamente olhos. No caso de ingestão
0,5 ppm de cloro livre em 100 contactar o Centro
Antivenenos (808 250 143).
m3 de água.
ARMAZENAGEM:
Estes valores são orientativos,
uma vez que dependerão de A embalagem deve ser
m u i t o s f a t o r e s , c o m o armazenada em local fresco
caraterísticas da água, do e permanecer bem fechada
número de utentes e do tipo quando o produto não está a
de piscina.
ser utilizado.
Piscinas.

Dissolver previamente em
CLASSIFICAÇÃO:
água a quantidade necessária
de INIBAL e deitar no pré-filtro
Consultar a Ficha de Dados
ou na própria piscina de modo de Segurança do Produto
a homogeneizar por toda a
água e medir o cloro. Se o seu
EMBALAGEM:
valor for superior a 3ppm
adicionar nova quantidade
5 Kg; 25 Kg;
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