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DESINCRUSTANTE PARA FILTROS 
CELLCAL F – DS207 
 

APRESENTAÇÃO 

O CELLCAL F é um produto sólido granulado, cristalino, de cor branca e com características ácidas. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLCAL F é um produto ácido, utilizado na remoção de incrustações provocadas pelos sais de água, bem como de 

sujidades que se vão depositando no interior dos filtros, e cujo número de lavagens em contracorrente normalmente realizadas 

não removem. 

 

MODO DE EMPREGO 

A desincrustação com CELLCAL F só deve ser efectuada em filtros cuja carga filtrante seja sílica ou areia. 

 

Manutenção periódica 

Introduzir cerca de 0,5 kg de CELLCAL F no interior do pré-filtro da bomba ou no skimmer, colocar a válvula do filtro na posição 

de filtragem e em seguida colocar o filtro a funcionar durante o período necessário, para que o produto dissolvido seja 

introduzido até ao interior do filtro. Parar o filtro e deixar actuar o produto durante cerca de 1 hora.  

Finalmente, efectuar uma lavagem intensa em contracorrente.  

 

Manutenção anual 

Esvaziar totalmente a água do interior do filtro. 

Abrir o filtro pela parte superior e introduzir uma solução a 10% de CELLCAL F, de modo a que a solução desincrustante fique a 

cobrir a carga filtrante. 

Deixar actuar o produto durante 8 horas. 

Fechar o filtro e efectuar uma lavagem intensa. 

 

PRECAUÇÕES 

- Produto de utilização profissional. Manter afastado das crianças. 

- Provoca irritação ocular grave. Evitar o contacto com os olhos. Utilizar óculos de protecção no seu manuseamento. Em caso 

de contacto, enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. 

- Provoca irritação cutânea. Evitar o contacto com a pele. Utilizar luvas de protecção no seu manuseamento. Em caso de con-

tacto, retirar toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água abundante. 

 

ARMAZENAGEM  

- Conservar em recipiente fechado, em lugar fresco e ventilado. 

- Armazenar longe de produtos alcalinos. 
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