
      

 

Ficha Técnica 
 

KLARAN INVERNADOR 
    

Manutenção da água para piscinas 

 
CARATERÍSTICAS  
Produto altamente concentrado, formulado para facilitar a manutenção da água nas piscinas durante o 
período invernal. Facilita a limpeza para o início da temporada balnear. Aplicado em volta da piscina, 
evita a formação de algas que causam escorregadelas. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
Ao finalizar a temporada balnear e com a água em perfeitas condições, adicionar 2-4 l de produto por 
cada 50 m3, repartindo o produto por todo o perímetro da piscina e com a depuradora em 
funcionamento. Após umas horas, parar o equipamento de filtração. Em zonas de invernos suaves, 
pode ser necessário repetir o tratamento cada 3 ou 4 meses. Enxague energicamente três vezes cada 
embalagem que utilize, vertendo a água de lavagem à piscina.  
 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido 
Cor    Azul 
Odor    Inodoro 
pH (10 %)                    2.1 
Densidade (20 ºC)  1050 kg/m3 
Solubilidade                           Solúvel em água 
 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 10 litros 
 
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

 

 

Indicações de perigo: Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos 
aquáticos. Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com 
efeitos duradouros. Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves. Acute Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão.  
Conselhos de prudência: P280 Usar luvas de proteção/vestuário de 
proteção/proteção ocular/proteção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE 
INGESTÃO: Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. P304+P340: EM CASO DE 
INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la 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. Continue a enxaguar. P310: 
Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. 
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a normativa sobre resíduos 
perigosos. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, 
consulte o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.  
Contém: Compostos de amónio quaternário, benzil-C12-16-alquildimetil, cloretos; 
Ácido fosfórico em solução; Sulfato de cobre·5H2O. 

 
 
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. 


