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Ficha Técnica de Produto

CTX-121
HYPOCAL 20GR
DESCRIÇÃO:
Pastilhas de dissolução lenta para a
desinfecção e manutenção da água cristalina
e higienicamente pura. Não adiciona ácido
cianúrico na água da piscina.

PROPRIEDADES:
Aspecto ..................................................Sólido em pastilhas de 20 gr
Cor ..........................................................Branco
pH (100 ppm de cloro disponível) ...........9,7
Conteúdo em cloro útil .......................... 65%

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO:
Tratamento inicial:
Adicionar 2 pastilhas de CTX-121 por cada m3 de água. Passadas 2 horas, ajustar o pH da água
entre 7,2 - 7,6 utilizando CTX-10 ou CTX-20.
Tratamento de manutenção:
Com o pH da água regulado, juntar diariamente de 1 a 2 pastilhas de CTX-121, por cada 10m3
de água, diariamente.
Estas doses são orientativas e podem ser alteradas em função das características próprias de
cada piscina, climatologia, etc.
O tratamento inicial (Supercloração) deverá repetir-se sempre que se verifique uma falta de
transparência da água.

A informação contida nesta ficha técnica é, segundo o nosso critério, correcto. No entanto, como as condições em que se utilizam
estes produtos ficam fora do nosso controle, não nos podemos responsabilizar pelas consequências da sua má utilização.
A FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem aviso prévio.
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O cloro residual deverá estar situado entre 0,5-2 ppm valor que se medirá facilmente
utilizando um estojo de análise de cloro e pH. Este control deverá efectuar-se no mínimo 2
vezes por dia.
RECOMENDAÇÕES:
- Manter a passagem da água totalmente aberta nos skimmers e grelhas durante o processo de
filtração.
- Os cestos dos skimmers devem estar limpos de modo a que ocorra a correcta dissolução das
pastilhas.
- Deve evitar-se o contacto directo deste com as superfícies das piscinas fabricadas com liner,
poliéster, vinil ou pintadas, uma vez que pode produzir descoloração.
APRESENTAÇÃO:
Em embalagens de 5, 25KG.
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