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PASTILHAS 5 EM 1 
CELLCINCO – P112 
 

APRESENTAÇÃO 

O CELLCINCO é um produto sólido, apresentando-se em pastilhas de 200g. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLCINCO é um produto ácido, constituído por ácido tricloroisocianúrico com 88 % (mínimo) de cloro activo. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLCINCO é um produto com acção simultânea de desinfecção, algicida e clarificadora da água da piscina. 

 

MODO DE EMPREGO 

 

TRATAMENTO INICIAL: Juntar 15 g de CELLCLOR por cada m
3
 de água da piscina. Após 2 horas, ajustar o pH da água para valores 

entre os 7,2 e 7,6, com CELLACID ou CELLBASIC. 

O tratamento inicial deverá ser repetido sempre que se observe falta de transparência na água. 

 

TRATAMENTO MANUTENÇÃO: Com o pH da água da piscina ajustado, adicionar, semanalmente, uma pastilha de CELLCINCO por 

cada 20 m
3
 de água. 

 

NOTA: O CELLCINCO deverá ser aplicado com o sistema de filtração a funcionar, por forma a garantir uma boa dissolução de 

produto. É indispensável que todo o volume de água da piscina seja recirculado diariamente, através do equipamento depurador. 

 

PROPRIEDADES  

- Excelente poder desinfectante, algicida e clarificador da água. 

- Completamente solúvel em água. 

 

PRECAUÇÕES 

- Perigo de incêndio com materiais combustíveis. 

- Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. 

- Manter afastado de produtos ácidos e substâncias combustíveis 

- Irritante para a pele, olhos e vias respiratórias. Utilizar o respectivo equipamento de protecção durante o seu manuseamento. 

- Nocivo por ingestão. 

- Não respirar poeiras. 

- Deve ser evitado o contacto com as superfícies de piscinas pré-fabricadas em poliéster. 

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

- Muito tóxico para os organismos aquáticos. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no meio ambiente. 

 

ARMAZENAGEM 

- Conservar em recipiente fechado, ao abrigo da humidade e em lugar ventilado. 

- Conservar longe dos alimentos e de bebidas, bem como dos alimentos para animais. 

 


