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00357

FAMILIA
tratamento de águas

E L I M I N A E E V I T A O 
CRESCIMENTO DE ALGAS, 
BACTÉRIAS E FUNGOS

NÃO É TÓXICO

EVITA AS INCRUSTAÇÕES 

NÃO FAZ ESPUMA 

FONTECIM 
Algicida, algiestático e fungicida para tratamento de Fontes

     PROPRIEDADES: 

Líquido transparente, incolor e 
inodoro, constituído por agentes 
complexantes de cálcio e 
magnésio e por compostos 
poliméricos catiónicos

     USO RECOMENDADO: 

Tratamento de fontes.

     MODO DE UTILIZAÇÃO:

Para um tratamento eficaz, no 
caso de uma fonte, esta deve ser 
lavada com um produto que 
remova todas as incrustações 
calcárias para este fim, poderá 
ser usado DESCALCIM.

Após este tratamento, passar por 
água em abundância de modo a 
remover todos os resíduos.

Encher a fonte de água e 
adicionar 2,5 a 3 l por 100 m3 de 
água, conforme a sua dureza.

Para t ratamento de out ros 
sistemas industriais de refrigeração 
proceder do mesmo modo.

A água reposta devido a perdas, 
deverá ser tratada. Assim sugere-
se a adição de 0,5 l de FONTECIM 

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

semanalmente por 100 m3. Caso 
se verifique insuficiente, pelo 
aparecimento de fungos ou 
algas, reforçar a dosagem.     

     PRECAUÇÕES: 

SE ENTRAR EM CONTACTO COM 
OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água 
durante vários minutos. Se usar 
lentes de contacto, retire-as, se 
tal lhe for possível. Continuar a 
enxaguar. Aconselha-se o uso de 
luvas no seu manuseamento.

     ARMAZENAGEM: 

Não requer precauções 
especiais.

     CLASSIFICAÇÃO: 

Consultar a Ficha de Dados de 
Segurança do Produto.
     
     EMBALAGEM: 

20lt/21Kg (Código de produto 
00358)


