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DICLORO GRANULADO 
CELLCLOR – P105 
 

APRESENTAÇÃO 

O CELLCLOR é um produto branco granulado, com um teor mínimo de 60% em cloro activo, para o tratamento de água de 

piscinas. 

 

COMPOSIÇÃO 

O CELLCLOR é um produto ácido, constituído por dicloroisocianurato de sódio. 

 

UTILIZAÇÃO 

O CELLCLOR é um produto orgânico de dissolução rápida, especialmente utilizado como bactericida, fungicida e algicida no 

tratamento de águas de piscinas. 

 

MODO DE EMPREGO 

 

TRATAMENTO INICIAL:  

- Ajuste o valor de pH entre pH 7,2 – 7,6 com os produtos CELLBASIC ou CELLACID LT 

- Faça uma supercloração adicionando 15 g de CELLCLOR por cada m
3
 de água da piscina. 

- Na manhã seguinte verifique o cloro livre disponível com um bom aparelho (test kit). Quando o teor de cloro descer até 1,5 

ppm ou menos, a sua piscina está pronta a usar. 

 

TRATAMENTO MANUTENÇÃO: 

- Verifique o pH diariamente e mantenha-o entre 7,2 – 7,6 

- Adicione CELLCLOR para manter o teor em cloro livre entre 0,5 – 2 mg/Lt. Em condições normais a adição de 1,5 g/m
3
 por dia 

ou 3 g/m
3
 em dias alternados manterá o teor apropriado de cloro livre disponível. 

 

NOTA: Estas dosagens são de carácter orientativo e podem ser modificadas em função das características próprias de cada 

piscina, climatologia, etc. O tratamento inicial deverá repetir-se cada vez que se note falta de transparência da água. 

 

PROPRIEDADES  

- Excelente poder bactericida, fungicida e algicida. 

- Mantém facilmente o valor de cloro livre durante um dia. 

- Praticamente não afecta o pH da água. 

- Completamente solúvel em água. 

 

PRECAUÇÕES 

- Usar luvas no seu manuseamento. 

- Evitar o seu contacto com produtos ácidos pois libertam-se vapores tóxicos (cloro). 

- Evitar o contacto com a pele e os olhos. 

- Não respirar os seus vapores. 

- Utilizar em locais ventilados 

 

ARMAZENAGEM 

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

- Manter afastado do calor. 


