
VANTAGENS QUE SÓ A

DOMCLOR TEM PARA VOCÊ!

•  Ideal para todos os tipos de piscinas;

• Contribui para a estabilidade da água

• Proporciona máxima eficiência do cloro

• Dosagem: 20g/m³ eleva a alcalinidade em 

10ppm

• Consulte a tabela no verso.

ALCALINIZANTE

AUMENTA A ALCALINIDADE

DA ÁGUA, ESTABILIZANDO O pH

Linha Manutenção



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

Nome Comercial: Elevador de Alcalinidade DomClor   /   Tipo de Formulação: Pó Solúvel

Composição: Este produto é uma substância pura. 
Hidrogenocarbonato de sódio................................................100%
Nome Químico Comum ou Genérico: Bicarbonato de Sódio
Número CAS: 144-55-8 
Solubilidade: Solúvel em água 6,9% a 60ºC
Estado Físico:  Pó
Modo de Ação: Aumenta a alcalinidade da água quando desajustada
Notificado no Ministério da Saúde: sob Nº 25351.337688/2013-54

Modo de Usar: Teste a alcalinidade da piscina e verifique a quantidade de produto conforme a necessidade. 

Dosagem: 20g/m3 eleva a alcalinidade em 10 ppm. Adicionar Alcalinizante Domclor diretamente sobre a água da 
piscina. Filtre ou recircule por 30 minutos. O teor deve estar entre 80 a 120 ppm de alcalinidade total. Caso necessário 
regule o pH entre 7,2 e 7,6.

Precauções/Restrições de Uso: CONSERVE FORA DO ALCANCE AS 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 acidAental, 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 levando a embalagem ou 
rótulo do produto. Em caso de inalação e aspiração, remova o paciente para local arejado. Se houver sinais de intoxicação 
chame socorro médico. TELEFONE DE EMERGÊNCIA: CEATOX 55 0800 771 3733

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

FICHA TÉCNICA
ALCALINIZANTE

Apresentação: Embalagem Plástica 2Kg
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