
      

 

Ficha Técnica 
 

KLARAN L-CLORO 
    

Desinfetante clorado para piscinas 

CARATERÍSTICAS  
Bactericida formulado à base de hipoclorito de sódio com 150 g/l, indicado para desinfecção e 
manutenção da água das piscinas. 
Propriedades microbiológicas em antissépticos e desinfetantes químicos e normas que cumpre: 
Norma UNE-EN 1040:2006, para a avaliação da atividade bactericida. 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO 
O tratamento químico não se realizará directamente no vaso da piscina. A água deverá circular pelos 
distintos processos unitários de tratamento antes de passar ao vaso. Em situações de causa justificada, 
o tratamento químico poder-se-ia realizar no próprio vaso, sempre, prévio encerramento do vaso e com 
ausência de banhistas, garantindo um prazo de segurança antes do seu novo funcionamento.  
Dose inicial: Adicionar 4-5 litros de KLARAN L-CLORO por 100 m³ de água.  
Manutenção: Adicionar 2,5 litros aprox. de KLARAN L-CLORO por cada 100 m³ de água, todos os dias 
ao anoitecer. O nível de cloro deve controlar-se diariamente com seu kit de análise apropriado e manter-
se entre 0,6 e 1,5 p.p.m. 
Enxague energicamente três vezes cada embalagem que utilize, vertendo a água de lavagem à piscina. 
Aplicação pelo público em geral e/ou por pessoal profissional. 
 
Nº Homologação: 16-60-08084 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Líquido transparente 
Cor    Amarelado  
Odor    A cloro 
pH                     12 
Densidade (20 ºC)  1235 kg/m3 
Solubilidade                           Facilmente solúvel em água fria 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 10 e 20 litros 
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

 

Indicações de perigo: Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos 
aquáticos. Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares 
graves. EUH031: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. EUH206: Atenção! 
Não utilizar com outros produtos, podem libertar-se gases perigosos (cloro). 
Conselhos de prudência: P102+P405: Manter fora do alcance das crianças. 
Guardar fechado à chave. P260: Não respirar as 
poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P264: Lavar as mãos 
cuidadosamente após manuseamento. P273: Evitar a libertação para о ambiente. 
P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção 
facial. P363: Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P391: Recolher o 
produto derramado. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente conforme à legislação 
vigente de tratamento de resíduos. Antes de usar o produto ler atentamente o rótulo. 
Não ingerir. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos 
Telf. 800250250. 
Substâncias que contribuem para a classificação: 12 % de Hipoclorito de sódio, 
solução 10 % < Cl < 20 % e 100 % de Dissolvente e excipientes q.s.p.  

 
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. 


