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PRODUTO 
 

Pool-Cl5 – 
Cloro de 5 Efeitos 

 
LINHA PROFISSIONAL 

 
 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO  Composto orgânico em pastilhas de dissolução lenta, estabilizado, com um teor 
mínimo em cloro activo de 86 %, para desinfeção e manutenção de água de 
piscinas. 
- Tratamento completo da água: Desinfetante, algicida, bactericida, floculante, 
abrilhantador, ajuda a manter o pH e o cloro. 
- Assegura uma cloração contínua da água, evitando a perda de cloro devido ao 
sol e ao calor. 
- Carece dos inconvenientes próprios de outros tipos de produtos clorados, como 
os hipocloritos (cloro líquido), os quais reagem com os sais da água originando 
precipitação de resíduos que obstruem os furos, válvulas, etc. 
Pensado especialmente para fazer desinfeção de uma só vez bastando para isso 
juntá-lo à água da piscina. Consegue-se assim, eliminar as bactérias, vírus e 
microorganismos em geral, oxidação de matéria orgânica, inibição de odores 
desagradáveis e para a prevenção da transmissão das mais diversas doenças 
infecciosas. Previne o desenvolvimento de algas e ajuda a manter a água límpida 
e transparente. 
 
 

COMPOSIÇÃO  Nº CAS: 87-90-1  

 Especificação 

Item Min Max 

Cloro – Acido Tricloroisocianúrico ( %) 86.5 87.5 

Sulfato de Alumínio (%) 4 3 

Sulfato de Cobre (%) 1 2 

Ácido Bórico (%) 2 5 

Humidade e voláteis (%) (105ºC) 1,5 2.5 

Peso (g) 196 204 

Diâmetro (mm) 74 76 

 
 

MODO DE UTILIZAÇÃO  Antes de utilizar o Cloro de 5 Efeitos, deve ajustar o pH da água entre 7,2 e 7,6 
com os produtos pH+ ou pH-. 
Tratamento: 
a) Colocar uma pastilha por cada 20 m

3
 de água no skimer ou num dosificador 

flutuante uma vez por semana. 
b) Se usar um alimentador automático, encha-o com pastilhas de seguida ligue o 
sistema para que a água passe através dele. 
c) Manter o cloro livre entre 0,5 e 1,5 mg/L 
d) Não usar com filtro de diatomáceas nem zeolitos. 
Esta indicação de dosagem deve servir apenas de referência e pode ser 
modificada de acordo com as características da piscina e clima envolvente. O 
tratamento inicial (choque de cloro) deverá ser repetido sempre que a água não 
se apresente transparente; este tratamento deverá ser feito com Dicloro 
granulado. 
 
Recomendações: Manter a passagem da água completamente aberta através dos 
filtros e sistemas de escoamento durante o processo de filtração. É recomendável 
começar com a nova dosagem quando as pastilhas tiverem perdido 10% do seu 
peso inicial. Manter os cestos dos skimmers limpos (de folhas, papel, lixo, etc) 
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para assegurar que as pastilhas se dissolvem adequadamente. Este produto não 
deve entrar em contacto com superfícies de poliéster ou vinil uma vez que pode 
ocorrer descoloração. 
 
Limpeza de superfícies: Dissolver o produto num balde com água fria. Limpar a 
superfície usando uma esfregona em bom estado de conservação. Lavar as mãos 
abundantemente com água após a utilização. 
Para a limpeza de bancadas, equipamentos, paredes, etc: Aplicar o produto puro 
com a diluição correspondente e passar com um pano molhado as superfícies. 
Deixar actuar durante cerca de 15 min e passar com um pano húmido ou 
enxaguar com água. Lavar as mãos abundantemente com água após a utilização. 
 
 

APRESENTAÇÃO DO 
PRODUTO 

 Embalagens de 5 Kg. 
 
 

DADOS DO DISTRIBUIDOR  GREENDET, LDA – DETERGENTES ECOLÓGICOS 
Urbanização do Cardal lote 6 
Pedrulha 
3025 – 007 Coimbra 
 
Contribuinte Nº 508942195 
Telf./Fax: (+ 351) 239 952 216 
 
E-mail: geral@greendet.pt 
Sítio: www.greendet.pt 

 


