
MANUTENÇÃO
FÓRMULA EFICIENTE,

PREVINE O DESENVOLVIMENTO

DE ALGAS E BACTÉRIAS.

VANTAGENS QUE SÓ O

ALGICIDA DE MANUTENÇÃO DOMCLOR

TEM PARA VOCÊ!
• Ideal para todos os tipos de piscinas.

• Atua na prevenção de todos os tipos de algas.

• E�caz em pequenas concentrações.

• Mantém uma concentração residual baixa na água da 

piscina prevenindo o desenvolvimento das algas.

• Consulte a tabela no verso.



43 3432.9500 / www.dominusquimica.com.br 
Rua Giacomo Stabile, 7 - Pq. Industrial
86.900-000 Jandaia do Sul, Paraná

FICHA TÉCNICA
MANUTENÇÃO

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Apresentação: Frasco Plástico 1 L e 5 L

Nome comercial: Algicida de Manutenção Domclor. | Tipo de formulação: Líquido.
Composição:
POLIQUARTENÁRIO DE AMÔNIA.........................4,0%
SULFATO CÚPRICO PENTAHIDRATADO..............7,0%
VEÍCULO.........................................................................89%
Estado Físico: Líquido.
Modo de Ação:  Previne a proliferação das algas, bactérias e microorganismos que prejudicam a qualidade e estética das águas e piscinas.
Registrado no Ministério da Saúde: Sob N° 33308.042.
Apresentação: Frasco plástico de 1 e 5 litros.

MODO DE USAR:
Mantenha o pH da piscina entre 7,2 a 7,8. Ajuste a alcalinidade entre 80 à 120 ppm. Escove toda a piscina. Com o sistema de �ltração na posição 
recircular, aplique sobre toda a superfície da piscina e ao redor das bordas 6 mL/m³ (1.000 litros) de Algicida de Manutenção Domclor, 
recirculando por 10 minutos. Escove novamente a piscina, deixe descansar e aspire o fundo para retirar as algas mortas, na posição drenar, �ltre 
a água regularmente. 
Este produto não deve ser aplicado em conjunto com o cloro. Dê um intervalo de aproximadamente 12 horas entre a aplicação do Algicida e o 
cloro.

PRECAUÇÕES DE USO:
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Mantenha o produto concentrado em sua embalagem original. Não ingerir, evite contato com os olhos e a pele. Conservar a embalagem fechada 
e em local fresco e seco. Depois de utilizar este produto lave e seque as mãos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não reutilizar as 
embalagens. Em caso de ingestão acidental, não induzir ao vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do 
produto. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, 
em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado. Se houver sinais de intoxicação chame o socorro médico.

PRIMEIROS SOCORROS: 
EM CASO DE INTOXICAÇÃO, PROCURAR O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU SERVIÇO DE SAÚDE, LEVANDO A EMBALAGEM OU RÓTULO DO 
PRODUTO. EM CASO DE CONTATO DIRETO COM O PRODUTO, LAVAR A PARTE ATINGIDA COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA E SABÃO. EM CASO DE 
CONTATO COM OS OLHOS, LAVAR IMEDIATAMENTE COM ÁGUA CORRENTE EM ABUNDÂNCIA. SE INALADO EM EXCESSO, REMOVER A PESSOA 
PARA LOCAL VENTILADO. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL, NÃO PROVOQUE VÔMITO.

TOXILOGIA 
DL50 Oral: >2000 mg/kg.
DL50 Dérmica: >2000 mg/kg.
CL50 Inalação: não disponível.
Corrosão/irritação da pele: a substância é considerada não irritante para a pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular: a substância é considerada irritante aos olhos. O contato direto com os olhos pode causar desconforto, 
vermelhidão e lacrimejamento.

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO
Não há antídoto especí�co. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento 
sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência 
respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro �siológico 
e encaminhamento para avaliação oftalmológica.  
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO


