
       

Ficha Técnica 
 

HIPOCLORITO TR  

  
Composto clorado para tratamento de 

Legionella 

 
CARATERÍSTICAS  
É um produto muito eficaz formulado especificamente para tratamento e manutenção da água nas 
torres de refrigeração, circuitos fechados, instalações de ar condicionado, etc.  
Atividade: O produto está em conformidade com a norma UNE-EN 13623 e é eficaz contra a Legionella 
pneumophila diluído em água a 0,002 % em 15 horas e diluído em água a 0,005 % em 60 minutos. 
Condições de armazenamento: O hipoclorito degrada-se com facilidade, por isso é recomendado 
armazenar os recipientes em local fresco e protegido da luz. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Para realizar o tratamento nas instalações e obter o máximo de eficácia, é necessária uma limpeza 
prévia e remover o calcário e ferrugem com o nosso produto DEFORT DDA-20, de seguida proceder ao 
tratamento com HIPOCLORITO TR, aplicada na água do circuito mediante bomba doseadora.  
Para realizar o tratamento semestral das instalações, após a limpeza do circuito se adicionará 
HIPOCLORITO TR a 0,013 %, recirculando durante 3 horas e assegurando um teor de cloro residual 
livre de 5 mg/l. Neutralizar o cloro, drenar o sistema e enxaguar com água.  
Para manter o sistema livre de Legionella, dosear o produto a 0,005 %, mantendo um teor de cloro 
residual livre de 2 mg/l. O nível de cloro controla-se com o kit de análise apropriado. 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido amarelado transparente 
Odor    A cloro 
pH     12 
Densidade (20 ºC)  1230-1240 kg/m3 
Solubilidade                           Completamente miscível em água 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 20 litros  
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

 

Advertências de perigo: Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves. Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos. 
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 
Met. Corr. 1: H290 - Pode ser corrosivo para os metais. EUH031: Em contacto com 
ácidos liberta gases tóxicos.  
Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, 
proteção ocular, ou proteção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: 
enxaguar a boca. NAO provocar o vómito. P303+P361+P353: SE ENTRAR EM 
CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa 
contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. P304+P340: EM CASO 
DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa 
posição que não dificulte a respiração. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM 
CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 
enxaguar. P501: Eliminar o conteúdo ou o recipiente de acordo com a normativa sobre 
resíduos. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de intoxicação, 
consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800 250 250.  
Contém: Hipoclorito de sódio, solução 10 % <Cl < 20 %. 

 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam 
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do 
produto. 


