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ALGICIDA BACTERICIDA 
CELLALGA PLUS – P120 
 

APRESENTAÇÃO 

O CELLALGA PLUS é um produto líquido, de base aquosa, transparente, de cor azul e praticamente inodoro. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLALGA PLUS é um algicida, isento de acção espumante, constituído por uma mistura de bactericidas à base de cobre. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLALGA PLUS é um algicida, bactericida e fungicida, sem acção espumante e de acção rápida, altamente eficaz na 

eliminação de todo o tipo de algas. (verdes, pretas e mostrada). 

 

MODO DE EMPREGO 

O CELLALGA PLUS deverá ser preparado à parte. Num recipiente com água adicionar a quantidade pretendida e em seguida 

espalhar uniformemente sobre a superfície da piscina uniformemente. 

Aconselha-se a que o tratamento seja efectuado ao entardecer e sem a presença de banhistas na piscina. 

 

TRATAMENTO DE CHOQUE: Adicionar 1 a 2 L de CELLALGA PLUS por cada 100 m
3
 de água a tratar. 

 

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO: Adicionar semanalmente 250 mL de CELLALGA PLUS por cada 100 m
3
 de água a tratar. 

 

PROPRIEDADES 

- Isento de espuma. 

- Possui propriedades floculantes e clarificantes. 

- Algicida concentrado, altamente eficaz contra todo o tipo de algas. 

- Reduz cheiros desagradáveis. 

- Recomendado para todos os tipos de piscinas: cobertas, aquecidas, ar livre, etc.  

- Compatível com todos os tipos de filtros. 

- Totalmente solúvel em água. 

 

PRECAUÇÕES 

- Evitar o contacto com a pele e os olhos. 

- Usar luvas no seu manuseamento. 

- Nocivo em caso de ingestão. 

- Não misturar com outros produtos químicos. 

 

ARMAZENAGEM 

- Manter as embalagens fechadas armazenadas em locais frescos. 

- Produto de utilização exclusivamente industrial. Manter fora do alcance das crianças. 

 


