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DESINCRUSTANTE DE PISCINAS DE FIBRA / POLIÉSTER 
CELLCAL POOL – P128 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLCAL POOL é um produto líquido, transparente, avermelhado e de odor característico. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLCAL POOL é um produto constituído por uma mistura de ácidos inorgânicos e agentes molhantes. 

 

UTILIZAÇÃO 

É um desincrustante especialmente formulado para a remoção de incrustações calcárias, resíduos orgânicos e sedimentos 

minerais, que se formam ao longo do tempo e se aderem às superfícies das piscinas (bordos, linhas de flutuação, escadas, etc.) 

construídas em poliéster e fibra de vidro. 

O CELLCAL POOL pode ainda ser utilizado na limpeza geral de superfícies pintadas, tais como azulejos ou plásticos. Elimina 

rapidamente manchas de óxidos, limos e sujidades diversas. 

 

MODO DE EMPREGO 

 

LIMPEZA GERAL DA PISCINA VAZIA: Aplicar CELLCAL POOL puro sobre as superfícies a limpar: paredes e fundo. 

Deixar o produto actuar durante ½ hora aproximadamente, enxaguando em seguida com água abundante. Se as incrustações 

persistirem, aconselha-se a repetir a operação. 

Nas zonas em que as incrustações forem muito intensas, recomenda-se a aplicação do produto recorrendo ao auxílio de uma 

escova. 

Estima-se um consumo de 20 Litros de CELLCAL POOL por cada 100 m
3
 de volume da piscina.  

 

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES: Utilizar o CELLCAL POOL puro ou diluído numa concentração de 10 a 20% em função do tipo e 

intensidade de sujidades a remover. 

Aplicar por projecção, imersão ou esfregando com uma escova, deixando actuar o tempo necessário.  

 

RECOMENDAÇÕES CELLWATER: 

1) Antes de lavar o tanque da piscina, molhar bem as superfícies da piscina. 

2) Após limpeza com CELLCAL POOL, recomenda-se o enxaguamento com água abundante, a fim de garantir uma 

eliminação completa de eventuais restos do produto. 

3) Evitar trabalhar sob o sol directo e que o produto seque, sempre que sempre que se efectuarem limpezas ao ar livre. 

4) Numa primeira limpeza, recomenda-se a aplicação do CELLCAL POOL puro.    

 

PRECAUÇÕES 

- Produto de utilização profissional. Manter afastado do alcance das crianças. 

- Provoca queimaduras graves. Utilizar luvas e vestuário de protecção. 

- Evitar o contacto com os olhos e face. Utilizar óculos/viseira de segurança e máscara no seu manuseamento. Em caso de 

contacto, lavar imediata e abundantemente com água e consultar e médico. 

- Conservar longe dos alimentos e bebidas, incluindo as dos animais. 

 

ARMAZENAGEM  

- Manter as embalagens bem fechadas, na embalagem original, em local bem ventilado. 

 


