MINORADOR DE PH LÍQUIDO

PROPRIEDADES

DOSAGEM

0,3 litros de ACTI pH MINUS
50 por cada 50m3 de água para
diminuir o pH em 0,2 unidades.
ATENÇÃO - A dosagem acima
foi calculada para uma água
com caraterísticas standard.
Para valores de TH ou de TAC
muito diferentes, as doses
podem ter de ser duplicadas ou
até mesmo triplicadas.

FISICO-QUÍMICAS

Especificações standards ou contratuais
Estado físico

Líquido fluido

Teor em ácido sulfúrico

50%

pH

0,0

Densidade

1,40

FICHA TÉCNICA: ACT-500-0117

MODO DE EMPREGO

EMBALAGEM

O ACTI pH MINUS 50 deve ser injetado, não diluído,
diretamente através de uma bomba doseadora a partir do
bidon ou por intermédio de uma bacia de condicionamento.

20L
PRECAUÇÕES

COMPOSIÇÃO

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO:
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Nome

Ácido sulfúrico
em solução

CAS

7664-93-9

%

50%

Conforme a norma EN 15078: produto químico
utilizado no tratamento de águas de piscinas.

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:
P260 Não respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis
P264 Lavar-se cuidadosamente após o manuseamento.
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.
P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):
despir / retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele
com água / tomar um duche.
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.
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

