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INVERNADOR PARA PISCINAS 
CELLPOOL WL – P130 

 

APRESENTAÇÃO 

O CELLPOOL WL é um produto líquido de base aquosa, baixa viscosidade, cor azulada e praticamente inodoro. 
 

COMPOSIÇÃO 

O CELLPOOL WL é um produto constituído por agentes bactericidas e algicidas de amplo espectro. 
 

UTILIZAÇÃO 

O CELLPOOL WL é um produto utilizado para a manutenção da água das piscinas, de liner e poliéster, durante o período de 

Inverno, evitando a proliferação intensa de algas e bactérias, que produzem a putrefacção da água e a formação de sedimentos 

calcários. 
 

MODO DE EMPREGO E DOSAGENS 

Ao finalizar a temporada de utilização, efectuar uma supercloração com CELLCLOR. 

No dia seguinte acertar o pH para valores entre 7,2 e 7,6 e adicionar 5 Litros de CELLPOOL WL por cada 60 m
3
 de água. 

Deitar a dose necessária de CELLPOOL WL directamente na água da piscina, espalhando uniformemente, com o sistema de 

filtração em funcionamento o tempo necessário para obter uma boa distribuição do produto pela água. 

É aconselhável repetir no meio da temporada invernal a adição de CELLPOOL WL. 
 

RECOMENDAÇÕES 

Nunca utilizar o invernador na piscina, quando a temperatura da água for superior a 15º C. 

- Em climas quentes, após a introdução do CELLPOOL WL na piscina, colocar em funcionamento o equipamento de filtração, 

sempre que seja possível. 

- Em climas frios, e após adição de CELLPOOL WL, reduzir o nível de água, para níveis do nível dos skimmers, esvaziar as 

condutas de água e colocar um objecto flutuante na superfície da piscina, como amortecedor contra a pressão do gelo. 
 

PROPRIEDADES 

- Após a adição do CELLPOOL WL é perfeitamente possível tomar banho. 

- Evita a proliferação de todo o tipo de algas. 

- Produto não espumante. 

- Compatível com todo o tipo de tratamentos de desinfecção. 

- Totalmente solúvel em água. 

- Totalmente isento de cobre (não produz manchas em piscinas de liner, poliéster ou vinil). 

- Compatível com todo o tipo de sistemas de filtração. 

 

PRECAUÇÕES 

- Manter fora do alcance das crianças. 

- Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. 

- Evitar o contacto com as mãos e olhos. Usar luvas e equipamento de protecção adequado para os olhos/cara. Em caso de 

contacto com os olhos lavar imediata e abundantemente com água e chamar um médico. 

- Em caso de acidente ou de indisposição consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). 

 

ARMAZENAGEM  

- Conservar no recipiente de origem fechado, ao abrigo da humidade, do calor e em lugar ventilado. 


