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FLOCULANTE PRIMÁRIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS 
CLARIFICADOR DE ÁGUAS DE PISCINAS 
CELLFLOCK L – P108 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLFLOCK L é um produto líquido, de elevada densidade, cor amarelada e odor característico. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLFLOCK L é um produto constituído por policloro sulfato de alumínio, que actua como floculante numa gama de pH 

compreendida entre 5 e 10. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLFLOCK L é um floculante especialmente recomendado para clarificar a água da piscina actuando de modo a eliminar, 

por deposição, as partículas sólidas menores em suspensão na água. 

 

MODO DE EMPREGO 

Utilizar CELLFLOCK L na clarificação da água das piscinas quando esta se encontra turva devido a partículas em suspensão e 

sempre que essa turvação não seja eliminada através do processo normal de filtração. 

A dosagem aconselhada é de 200 ml por cada 100 m
3 

de água. 

De preferência adicionar à água da piscina por processo contínuo através de uma instalação de doseamento. 

Caso não exista essa instalação, aplicar CELLFLOCK L do seguinte modo: 

Com o equipamento de filtração parado diluir a dose necessária de CELLFLOCK L em água límpida e espalhá-la uniformemente 

pela superfície da água da piscina. 

Após cerca de 8 horas aspirar o fundo da piscina de modo a recolher e eliminar a camada de flocos depositados. 

Ligar a filtração, e se necessário fazer uma lavagem dos filtros. 

 

PRECAUÇÕES 

- Evitar o contacto com a pele e os olhos. 

- Usar luvas no seu manuseamento. 

 

ARMAZENAGEM 

- Manter as embalagens fechadas armazenadas em locais frescos. 

- Não respirar os seus vapores. 

- Deve ser evitado o contacto com as superfícies de piscinas pré-fabricadas em poliéster 


