
Tratamento inicial: 
10g de ACTI LONG por cada 10m3 de 
água da piscina.

Tratamento preventivo: 
1g de ACTI LONG por cada 1m3 de água 
da piscina para aumentar o valor do 
cloro em 1mg/l (ppm).

Tratamento nas paredes imersas: 10g 
a 15g de ACTI LONG por m3 de água da 
piscina.

Tratamento e bordadura: 
1kg de ACTI LONG para cada 5m2 de 
área superficial.

Especificações standards ou contratuais

Estado físico Sólido Granulado
Teor em cloro 90% min
Humidade 0,5% máx
pH (solução a 1%) 2,7-3,3
Densidade 1,1

FICHA TÉCNICA: ACT-500-0587/0589

CLORO ESTABILIZADO PARA 
DESINFEÇÃO DA ÁGUA DE PISCINAS

DOSAGEM
PROPRIEDADES 

FISICO-QUÍMICAS



ADVERTÊNCIAS DE PERIGO:
H272 Pode agravar incêndios; comburente.
H302 Nocivo por ingestão.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH031 Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

ADVERTÊNCIAS DE PRUDÊNCIA - GERAIS:
P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou 
rótulo.
P102 Manter fora do alcance das crianças.
P103 Ler o rótulo antes da utilização.

ADVERTÊNCIAS DE PRUDÊNCIA - PREVENÇÃO:
P210 Manter afastado do calor / faísca / chama aberta / superfícies quentes 
– Não fumar.
P220 Manter / guardar afastado de matérias combustíveis.
P221 Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis.
P261 Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 Evitar libertação para o ambiente.
P280 Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / 
proteção facial.

ADVERTÊNCIAS DE PRUDÊNCIA - RESPOSTA:
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte o 
CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS ou um médico.
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar 
livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305 + P351 + P338 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.

Conforme a norma EN 15032: Produto químico 
utilizado no tratamento de águas de piscinas.

Tratamento inicial e preventivo: 
Adicionar o ACTILONG no skimmer ou diretamente na superfície da 
água (exceto em piscinas com revestimento vinílico).

Tratamento nas paredes imersas: 
Espalhar o ACTI LONG diretamente na água na zona das manchas a 
eliminar. Escovar.

Processo de tratamento para bordadura: 
Molhar a bordadura com o produto (idealmente em spray) e escovar 
diretamente nas zonas mais problemáticas.
Deixar atuar alguns minutos e enxaguar. 
Nunca utilizar em contacto direto com qualquer cobertura sintética.

Nome CAS % TP

Sincloseno 87-90-1 1 000,00g/kg 02

25kg
5kg

EMBALAGEM MODO DE EMPREGO

PRECAUÇÕES
COMPOSIÇÃO


