We KNOW HOW

A CIMAI existe
para o ajudar a
criar VALOR

CIMAL LF

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL
INFORMATION SHEET
CODIGO DE PRODUTO
00347
FAMILIA
tratamento de águas
ELIMINA E EVITA: O crescimento
de algas, fungos ou bolores.
COMPLETA: O tratamento com
cloro utilizado na piscina, uma
vez que este já não tem
capacidade para matar todas
as estirpes existentes nas águas.
NÃO PROVOCA: Irritação na
pele e olhos.
NÃO ALTERA: O valor de pH da
água.
ELIMINA: O piso escorregadio
das piscinas.
VALIDADE: 1 ano

Algicida – Fungicida – Algiestático para Tratamento de Águas em Piscinas
sem formação de Espuma.

PROPRIEDADES:

24 horas e remover as algas mortas.

Líquido transparente, incolor,
quase inodoro, constituído por
compostos catiónicos poliméricos
(quaternários de amónio).

ATENÇÃO:
Embora o CIMAL LF seja compatível
com os compostos de cloro
utilizados na água não se devem
misturar no mesmo recipiente.

PRECAUÇÕES:

USO RECOMENDADO:
Algicida, fungicida e bactericida,
para tratamentos de águas em
piscinas para eliminação de
algas, fungos e alguns
microrganismos resistentes ao
cloro.

Usar luvas e em caso de salpicos
com produto puro, lavar com água.
Nunca misturar com outros
produtos. Em caso de ingestão
beber água em abundância e
contactar um médico.

ARMAZENAGEM:

MODO DE UTILIZAÇÃO:

Não requer cuidados especiais.
1) Quando se inicia o tratamento em Manter os recipientes fechados.
água limpa, utiliza-se uma
quantidade de 2,5 a 10L de CIMAL LF
CLASSIFICAÇÃO:
3
por cada 100 m de água.
Consultar a Ficha de Dados de
2) Tratamento de Manutenção:
Segurança do Produto
adiciona-se semanalmente 0,5 a 2L
por cada 100 m3 de água a tratar.

EMBALAGEM:

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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3) Tratamento de choque: quando
surgem algas verdes ou escuras na 20 Kg / 20 Lt (Códigp de produto
água, ou nas paredes da piscina, 00349)
adicionar 4 a 6 L por cada 100 m3 de
água a tratar, deixar atuar durante
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