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PM-634 ALGIKLEAN 

 

ALGICIDA E ABRILHANTADOR 
 
PM-634 ALGIKLEAN: É um produto de dupla acção. Algicida e abrilhantador. 
Totalmente compatível e ideal para reforçar os equipamentos de "electrólise 
salina". Não produz espuma e não contém iões metálicos. Pode ser utilizado 
como algicida de base e também é muito adequado para ser utilizado, quando 
as piscinas ficam verdes, como algicida de choque. O amplo espectro de 
actividade do produto inclui os seguintes microorganismos: 

Bactérias: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphilococcus 
aureus. 
Fungos: Fusarium solani 
Algas: Chlorella saccharophilia, Chlorella emersonii, Chlorella vulgaris, Chlorella pyrenoidosa 

 
 

 
MODO E DOSE DE EMPREGO: 
 
- Tratamento inicial e choque: 2 L/100 m3 de 

água. Use esta dose em águas verdes ou com a 
presença de bactérias (Pseudomonas, 
Escherichia, Staphylococcus, ...). Comprovar 
com as tiras Insta-test QAC Dual Range que a 
concentração de produto na água é entre 20 e 
40 ppm de QAC. 

 
- Tratamento manutenção: 1 L/100 m3 de água 

uma vez por mês. 
 

- Para higienizar superfícies, aplicar o produto 
diluído a 10%, deixe por meia hora e depois 
enxaguar com água limpa. 

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
 
- Aparência: Líquido azul pálido 
- Cheiro: Característico leve 
- Densidade: 1.065 – 1.090 g/cm3 
- pH: 6.5 – 8.0  
- Solubilidade em água: miscível em todas as 

proporções 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICAÇÕES DE PERIGO E CONSELHOS DE 
SEGURANÇA: 
 
- Nocivo por ingestão. 
- Provoca irritação ocular grave. 
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com 

efeitos duradouros. 
- Manter fora do alcance das crianças. 
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a 

pele ou a roupa. 
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização 

deste produto. 
- Evitar a libertação para o ambiente. 
- Usar vestuário de protecção e proteger os 

olhos. 
- EM CASO DE exposição ou de indisposição: 

contacte imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS. Se for 
necessário consultar um médico, mostre-lhe a 
embalagem ou o rótulo. 

- Elimine o conteúdo e/ou recipiente em 
conformidade com os regulamentos. 

 
 

APRESENTAÇÃO: 
 
Embalagem de 1.1, 5 e 25 Kg. 
 


