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DESINFECTANTE À BASE DE CLORO 
CELLCLOR L – P104 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLCLOR L é um produto líquido, transparente, de cor amarelada e odor forte a cloro. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLCLOR L é um produto alcalino, estabilizado, com um pH> 13 e cloro activo superior a 130g/kg, na forma de hipoclorito de 

sódio. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLCLOR L é utilizado na desinfecção de água de piscinas e de água potável. 

Recomendado também como agente de branqueio, desinfectante e desodorizante, na lavagem da roupa. 

 

MODO DE EMPREGO 

 

TRATAMENTO DE ÁGUA DE PISCINAS: Utilizar 4 a 12mL de CELLCLOR L por m³ de água. 

 

TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL: Dosear 0,1 a 0,5mL de CELLCLOR L por m³ de água. 

 

DESINFECÇÃO E BRANQUEIO DE ROUPA: DOSEAR 4 a 15mL de CELLCLOR L por kg de roupa seca, com um tempo de actuação de 

10 a 15 minutos à temperatura de 40-50°C. 

 

DESINFECÇÃO GERAL: Utilizar CELLCLOR L diluído, até 20 partes de água. 

 

PROPRIEDADES  

- Excelente poder de branqueio e desodorizante. 

- Bom poder desinfectante com largo espectro germicida. 

- Propriedades algicidas.  

- Corrosivo para superfícies metálicas á base de ferro, alumínio e zinco. 

- Miscível com a água em todas as proporções. 

- A sua alcalinidade estabiliza o cloro e dá-lhe maior poder de limpeza. 

 

PRECAUÇÕES 

- Evitar o contacto com a pele e os olhos. 

- Usar luvas no seu manuseamento. 

- Não respirar os seus vapores. 

 

ARMAZENAGEM 

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

- Manter fora do alcance das crianças. 

 

 


