
Tratamento inicial: 
2 kg de ACTI SHOCK por cada 50/60m3 
de água.

Tratamento de choque: 
10g de ACTI SHOCK por cada m3 de 
água e deixar a filtração funcionar 24h.

Tratamento de manutenção: 
2g de ACTI SHOCK por cada m3 para 
aumentar o valor do cloro em 1mg/l 
(ppm).

ATENÇÃO – o pH da água deverá estar 
previamente ajustado

Especificações standards ou contratuais

Estado físico Sólido, Granulado
Teor em cloro activo 56%
Humidade 10%
pH (solução a 1%) 6,0
Densidade 0,91

FICHA TÉCNICA: ACT-500-0569/7006

Para recuperação de água verde ou turva

CLORO GRANULADO ESTABILIZADO, 
INDICADO PARA TRATAMENTO DE CHOQUE

DOSAGEM
PROPRIEDADES 

FISICO-QUÍMICAS



ADVERTÊNCIAS DE PERIGO:
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:
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.

O ACTI SHOCK deve ser adicionado diretamente na superfície 
da água, em frente às bocas de impulsão, com a bomba 
de circulação em funcionamento, após diluição prévia do 
produto num balde com água e na ausência absoluta de 
banhistas.

Conforme a norma EN 15073: Produto químico 
utilizado no tratamento de águas de piscinas.

Nome CAS % TP

Dicloroisocianurato 
de sódio 
Di-Hidratado

51580-86-0 1000g/kg 02

25kg
5kg

EMBALAGEM MODO DE EMPREGO

PRECAUÇÕES
COMPOSIÇÃO


