CLORONITE 2
CLORO ACTIVO 90% GRANULADO
DESCRIÇÃO: O CLORONITE 2 é um potente Biocida clorado, especialmente formulado
para desinfecção da água de piscinas e depósitos de água não potável.
CARACTERÍSTICAS: O CLORONITE 2 é um composto clorado de libertação lenta,
baseado no Ácido Tricloroisocianúrico com uma concentração em cloro activo, de 90%.
Apresenta-se na forma de granulado, de cor branca e odor intenso e característico a cloro.
Embora de solubilidade limitada em água é completamente solúvel nas concentrações
recomendadas. O CLORONITE 2 apresenta elevada estabilidade aos raios UV.
MODO DE UTILIZAÇÃO: Após ajustar o valor de pH entre 7,2 e 7,6 adicionar:
Piscina privada:
Tratamento de choque: 10 gr / m3. Toda a adição deverá ser feita ao entardecer. Na
manhã seguinte confirmar o teor em cloro livre através do seu test-Kit. O valor em cloro
deverá situar-se entre 1,0-1,5 p.p.m.
Tratamento de manutenção: Adicionar 2 gr/ m3 de água a tratar (variável consoante a
utilização da piscina e a temperatura). Verificar periodicamente o nível do cloro livre de
modo que este se encontre entre 0,6 - 1,0 p.p.m.
Piscina pública:
Para piscinas públicas o valor de cloro residual deverá situar-se entre 1,5 - 2,0 p.p.m.
ARMAZENAMENTO: Manter a embalagem bem fechada em local seco, fresco e bem
arejado. Não armazenar junto de ácidos dada a libertação de vapores tóxicos de cloro
nessas condições. Em caso de derrame lavar abundantemente com água.
APRESENTAÇÃO: O CLORONITE 2 é comercializado em embalagens de polietileno de
10, 30 e 50Kg.
PRECAUÇÕES: É um produto nocivo quando concentrado e inalado prolongadamente ou
em contacto com olhos ou pele. Em caso de acidente:
Pele: Lavar abundantemente com água durante 15 minutos
Olhos: Lavar abundantemente com água durante 15 minutos
Ingestão: Beber água, leite ou claras de ovos.
Inalação: Remover a pessoa para local arejado. Se os sintomas persistirem chamar o
médico.
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