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CODIGO DE PRODUTO
20010120005 - 5 KG
20010120015 - 15 KG

FAMILIA
tratamento de águas

INERTE Produto inofensivo 
quer para a água quer para 
o utilizador.

NÃO ATACA Qualquer dos 
elementos componentes da 
piscina.

BIODEGRADÁVEL Não agride 
o ambiente quando 
rejeitada para o esgoto.

CIM  pH +   
Produto para subir o pH de águas de piscinas.

     PROPRIEDADES: 

Pó branco, inodoro, constituído 
por sais inorgânicos com 
caraterísticas básicas.

     USO RECOMENDADO: 

Quando o pH da água da 
piscina se encontra abaixo dos 
limites adequados, ou seja 
inferior a 7,2 ou a 7,0 no caso 
de águas doces.

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

Dissolver 1 kg de CIM pH+ por 

cada 100 m3 de água, deitar 
dentro da piscina ao longo de 
toda a área, deixar 
homogeneizar durante 24 
horas e medir de novo o pH. Se 
o valor de pH não se situar 
dentro dos limites adequados 
7,2 - 7,8 (ou 7,0 – 7,6 águas 
doces), repetir o tratamento 
com igual quantidade de 

produto. 1 Kg/100 m3 fará 
aumentar o pH em média 0,1.

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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We KNOW HOW

A CIMAI existe 
para o ajudar a 
criar VALOR

     PRECAUÇÕES: 

Usar luvas e máscara de pós 
no seu manuseamento. Em 
caso de ingestão beber água 
em abundância e contactar 
um médico.

     ARMAZENAGEM: 

Manter a embalagem 
fechada e em locais frescos e 
secos.   

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados 
de Segurança do Produto
     
     EMBALAGEM: 

5 Kg; 15 Kg
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