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ALGICIDA ESPECIAL PARA DESINFECÇÃO COM OXIGÉNIO 
CELLALGA 540 – P110 
 

APRESENTAÇÃO 

O CELLALGA 540 é um produto líquido, de pH ácido e cor verde. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLALGA 540 é um produto constituído à base de quaternários de amónio, com elevado poder algicida. É um produto, não 

espumante, especialmente desenvolvido para complementar o efeito desinfectante por oxigénio activo, no tratamento com 

CELLOX 110. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLALGA 540 é um microbiocida concentrado, destinado a evitar a formação e desenvolvimento de algas, bactérias e 

fungos em águas de piscinas.  

 

MODO DE EMPREGO 

 

APLICAÇÃO: Deitar a dose necessária de CELLALGA 540 num recipiente com água, e repartir a referida solução sobre a 

superfície da piscina uniformemente. 

 

Tratamento Inicial: Adicionar 150 mL de CELLALGA 540 por cada 10 m
3 
de água da piscina. 

Tratamento de manutenção: Juntar, uma vez por semana, 50 mL de CELLALGA 540 por cada 10 m
3
 de água a tratar. 

 

NOTA: O tratamento inicial poderá repetir-se sempre que se notar uma falta de transparência na piscina. As doses 

recomendadas são de carácter orientativo, e podem ser alteradas em função das características da própria piscina. 

A adição de CELLALGA 540 deverá fazer-se, de preferência, ao entardecer e sem a presença de banhistas na água da piscina. 

 

PRECAUÇÕES 

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Utilizar luvas e óculos de segurança 

no seu manuseamento. 

- Nocivo em caso de ingestão 

- Produto de utilização profissional. Manter afastado das crianças 

 

ARMAZENAGEM 

- Manter as embalagens fechadas armazenadas em locais frescos. 

 


