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OXIDANTE PARA ÁGUAS POTÁVEIS E RESIDUAIS 
CELLOXIDAN C – E201 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLOXIDAN C é um produto líquido aquoso, de cor roxa, baixa viscosidade e inodoro. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLOXIDAN C é um produto concentrado constituído por agentes oxidantes de matéria orgânica à base de permanganato. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLOXIDAN C é um agente de tratamento adequado a águas potáveis e residuais urbanas ou industriais. 

 

MODO DE EMPREGO 

Aplicar CELLOXIDAN C por um processo contínuo (gota a gota) na água a tratar, através de bomba doseadora. 

 

ÁGUAS POTÁVEIS: Normalmente, são necessários cerca de 50 a 100 ml de CELLOXIDAN C para tratar 1 m
3
 de água. O produto 

deve ser aplicado na fase inicial do pré-tratamento. 

 

ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS: Adicionar CELLOXIDAN C em qualquer destes pontos: entrada da água suja, tanques de 

sedimentação de lamas, ou entrada no sistema de desidratação de lamas. A experiência indica que para eliminar concentrações 

de 30 ppm de sulfureto de hidrogénio são necessários 200 a 300 ml de CELLOXIDAN C por m
3
 de água residual a tratar. 

 

ÁGUAS RESIDUAIS INDUSTRIAIS: Adicionar CELLOXIDAN C na fase inicial ou final do sistema de depuração, dependendo dos 

contaminantes. As quantidades variam consoante o tipo de efluente a tratar. O aparecimento de cor castanha é devido à 

precipitação de sais de ferro e magnésio que sedimentam. Estimam-se cerca de 200 a 400 ml por m
3
 de água residual a tratar. 

 

PROPRIEDADES 

- Pode ser utilizado tanto em águas potáveis, bem como em águas residuais (urbanas e industriais). 

- Altamente eficaz na redução de cheiros provocados pela degradação de matéria orgânica. 

- Miscível em água em todas as proporções. 

 

PRECAUÇÕES 

- Usar luvas, óculos e roupa adequada no seu manuseamento. 

- Muito tóxico para organismos aquáticos. Pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático. Evitar a 

libertação para o ambiente. 

 

ARMAZENAGEM  

- Produto estável em condições normais. 

- Conservar nas embalagens originais, fechadas e armazenadas em local fresco. 

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

 

 


