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CODIGO DE PRODUTO
01358

FAMILIA
tratamento de águas
desinfetantes

TEOR DE CLORO ATIVO , 13%.

O CLORO LÍQUIDO é um 
OXIDANTE FORTE, sendo um 
excelente desinfetante 
bactericida e virucida. Pode 
assim ser utilizado para 
desinfeção de superfícies, 
pavimentos, no tratamento 
de águas municipais e  
piscinas.
Os compostos de cloro têm 
efeito na INATIVAÇÃO DE 
VÁRIOS VÍRUS, entre os quais, 
no vírus SARS-CoV-2 (novo 
Corona Vírus – Covid-19).

VALIDADE: 6 meses

CLORO LÍQUIDO   
Desinfetante de largo espetro para superfícies, pavimentos, 
águas de piscinas

     PROPRIEDADES: 

Líquido amarelado, de aspeto 
caraterístico.

     USO RECOMENDADO: 

O CLORO LÍQUIDO é utilizado 
como desinfetante para 
superfícies, pavimentos, água de  
piscinas.
Devido ao seu teor de cloro ativo, 
o CLORO LÍQUIDO tem efeito 
comprovado na inativação do 
vírus SARS-CoV-2 (novo Corona 
Vírus – Covid-19), sendo 
recomendado pela DGS e OMS 
para a desinfeção de superfícies 
e água potável.

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

Para desinfeção de águas de 
piscinas: o CLORO LÍQUIDO é 
doseado automaticamente de 
forma a manter um nível de cloro 
na água  de  1 a 2 ppm (água de 
piscinas).
Para desinfeção de superfícies e 
pavimentos: o CLORO LÍQUIDO 
deverá ser utilizado diluído até 
1:25 partes de água, de forma a 
ser garantido um teor de cloro 
ativo mínimo de 0,5%.

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: 

Não misturar CLORO LÍQUIDO 
com outro produto a não ser 
água, mesmo que se trate de 
outro tipo de cloro. Evitar o 
contacto com a pele ou os 
olhos.
No caso de ingestão contactar o 
Centro Antivenenos (800 250 
250).

     ARMAZENAGEM: 

Guardar em locais secos e 
ventilados, longe de materiais 
combustíveis.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto
     
     EMBALAGEM: 

5lt/5kg (Código de produto 01359)
20lt/25kg (Código de produto 01360)
1000lt/1230kg (Código de produto 
01362)
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