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HIDROALL® HIDROFLOC
HIDROFLOC é um produto a base de policloreto de alumínio fabricado com matéria prima de alta
qualidade. Altamente eficaz, HIDROFLOC, possui desempenho superior a quaisquer outros produtos
similares fabricados no Brasil. Eficaz em ampla faixa de pH, eficiente em baixíssima dosagem, atuando
sob condições em que os floculantes normais não funcionam.
HIDROFLOC possui TRIPLA AÇÃO: flocula, clarifica e funciona como auxiliar de filtração. HIDROFLOC
aglomera partículas microscópicas dissolvidas na água, fazendo com que as mesmas se depositem no
fundo da piscina para serem retiradas pela aspiração.
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
CAS NUMBER: 1327-41-9
PRINCIPIO ATIVO: policloreto de alumínio
TEOR DO ATIVO: 28,0%
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA
2. CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS
COR E APARÊNCIA: líquido cristalino cor rosa purpura
SOLUBILIDADE EM Água: totalmente solúvel
ODOR: inodoro
pH solução 1,0% 25oC: 3,0
VALIDADE DO PRODUTO: vinte e quatro meses a partir da data de fabricação
3. APLICAÇÃO
Para piscinas com turbidez elevada adicione de 3 a 6 ml para cada 1.000 litros de água da piscina.
Para a manutenção e clarificação da água adicione semanalmente 1,5 ml para cada 1.000 litros de
água da piscina.
Meça com o auxílio da escala dosadora da embalagem a quantidade correta de HIDROFLOC, dilua
num balde plástico e limpo, contendo a água da piscina e espalhe sobre a superfície da água.
Acione o filtro na posição recircular durante aproximadamente uma hora. Desligue o filtro e aspire o
fundo da piscina, drenando a sujeira para o esgoto.

Mantenha os parâmetros físico-químicos da água, na faixa ideal conforme:
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pH = 7,2 a 7,6
AT = 80 PPM a 120 PPM
Dureza: máximo 250 PPM
Cloro = 1,0 a 3,0 PPM
Utilize o KIT DE TIRAS POOL TEST para conferir os parâmetros
4. CUIDADOS E APLICAÇÃO
Nunca misture com outros produtos químicos. Evite contato com olhos, pele e roupa. Estoque o
produto em local fresco e ventilado. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
Estoque o produto em local fresco e ventilado
Em caso de contato com a pele ou olhos, lave as partes atingidas com água fria em abundância por
pelo menos 15 minutos, se ingerido, procure um médico levando a embalagem ou rótulo do
produto.
5. APRECENTAÇÃO
HIDROFLOC é comercializado em frascos plásticos com 1,0 litro e 5,0 litros.
..........................................................

A HIDROALL DO BRASIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS OU ACIDENTES CAUSADOS POR USO DO PRODUTO DE FORMA
INADEQUADA E DIFERENTE DAS RECOMENDAÇÕES DESTE DOCUMENTO.
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