ALGICIDA, BACTERICIDA E FUNGICIDA
PARA PISCINAS, LAGOS E FONTES
CELLACTIV P – P129
APRESENTAÇÃO
O CELLACTIV P é um produto líquido, de base aquosa, transparente, incolor e de odor característico.

COMPOSIÇÃO
O CELLACTIV P é um desinfectante ácido, constituído por peróxidos activos, oxidantes, molhantes e estabilizantes.

UTILIZAÇÃO
O CELLACTIV P é um algicida, bactericida e fungicida especialmente desenvolvido para aplicação em piscinas, lagos e fontes
com peixes.
Este produto actua no interior da membrana celular das algas, bactérias e fungos, destruindo-a. Sendo a membrana celular
vital para o metabolismo destes microorganismos ao ser destruída, os mesmos acabam por morrer.
A utilização contínua do CELLACTIV P, como produto de manutenção, inibe o desenvolvimento de novos microorganismos.

DOSEAMENTOS E MODO DE EMPREGO
3

TRATAMENTO INICIAL: adicionar 100 mL de CELLACTIV P por cada m de água a tratar.
3

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO: adicionar semanalmente 50 mL de CELLACTIV P por cada m de água a tratar.

NOTAS:
1)

Sempre que se note a falta de transparência ou o aparecimento de algas na água, dever-se-á repetir o tratamento de
manutenção.

2)

Estes doseamentos são orientativo, podendo sempre ser ajustados em função das características próprias de cada lago,
do número de peixes, etc.

3)

O produto deverá ser aplicado uniformemente por toda a superfície da água a tratar.

4)

No caso de lagos com peixes, aconselha-se a que o produto não seja aplicado em contacto directo com os peixes.

PROPRIEDADES
- Solúvel em água em todas as proporções.
- Produto não tóxico.
PRECAUÇÕES
- Nocivo por ingestão. Em caso de acidente ou indisposição, consultar um médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo).
- Provoca queimaduras. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.
- Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector adequados para olhos e rosto.
- Utilizar somente em locais ventilados.

ARMAZENAGEM
- Manter as embalagens fechadas armazenadas em locais frescos.
- Produto de utilização exclusivamente industrial. Manter fora do alcance das crianças.
Os campos de utilização e o modo de emprego que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos cabe controlar a aplicação
deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso
dispor o apoio técnico da Cellwater.
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