
      

Ficha Técnica 
 

KLARAN TABLETAS 
     

Bactericida em pastilhas para piscinas 

CARATERÍSTICAS  
Cloro em pastilhas de dissolução lenta para o tratamento de desinfeção 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 
Tratamento inicial: Repartir pelos skimmers da piscina, uma pastilha de cloro por cada 25.000 l de água, 
com o depurador em funcionamento.  
Manutenção: Repor as pastilhas quando estas já estiverem diluídas, adicionando continuamente para 
controlar o nível ideal de cloro, entre 0,6-1 ppm para piscinas privadas e entre 1-1,5 ppm em públicas. 
Manter o valor de pH da água entre 7,2-7,6. Em caso de temperaturas muito elevadas, maior afluência 
de banhistas, temporais, etc. aumentar a dose de cloro de forma controlada.  
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 de Inscrição no R. D. G. S. P.: 18-60-09322 
 
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS 
Aspeto    Sólido em pastilhas de 200 g  
Cor    Branco 
Odor    A cloro 
pH (1 %)                   3 
Densidade (20 ºC)  Não relevante 
Solubilidade                           Solúvel em água fria 
 
APRESENTAÇÃO 
Embalagem de 5 e 25 kg 
 
PRECAUÇOES 

Perigo 

 

 

 

Indicações de perigo: Ox. Sol. 2: H272 - Pode agravar incêndios, comburente. Acute 
Tox. 4: H302 - Nocivo por ingestão. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave. 
STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. Aquatic Chronic 1: 
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH031: 
Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. EUH206: Atenção! Não utilizar com 
outros produtos, podem libertar-se gases perigosos (cloro).  
Conselhos de prudência: P210: Manter afastado do calor, superfícies quentes, 
faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P270+261: Não 
comer, beber nem fumar durante a sua utilização. Evitar respirar o pó. P280+P264: 
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. Lavar 
cuidadosamente após manuseamento. P403+P233+P102+P405 Armazenar em lugar 
bem ventilado. Manter o recipiente hermeticamente fechado e fora do alcance das 
crianças. Armazenar em local fechado à chave P273: Evitar a libertação para о 
ambiente. P370+P378: Em caso de incêndio: Utilizar extintor de pó ABC para o 
apagar. P391: Recolher o produto derramado. P501 Eliminar o conteúdo/o recipiente 
conforme à legislação vigente de tratamento de resíduos. Não ingerir. Em caso de 
acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.  
Contém: 98 % Ácido tricloroisocianúrico e 1.5 % Ácido bórico. 

 
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. 


