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HIDROALL® OXIALL
OXIALL é um produto desenvolvido para eliminar a gordura e a oleosidade deixada na água da piscina
pelos usuários. Indicado para as piscinas aquecidas de uso coletivo ou com frequência elevada.
Decompõe a gordura sem gerar compostos cancerígenos. OXIALL melhora e potencializa a ação do
cloro.
OXIALL elimina o cheiro de cloro nas piscinas de uso coletivo e fechadas, tornando o ambiente menos
agressivo. Seu uso semanal, dispensa a super cloração.
1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
CAS NUMBER: 70693
NOME COMERCIAL: Monoperssulfato de potássio
PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA
2. CARACTERISTICAS DO PRODUTO
COR E APRÊNCIA: sólido branco
ODOR: inodoro
pH solução 1,0% a 25oC: 2,5 a 3,0
SOLUBILIDADE EM ÁGUA 25oC: 30,0%
VALIDADE DO PRODUTO: 24 meses a partir da data de fabricação
3. APLICAÇÃO
Para piscinas de uso coletivo e aquecidas, adicione semanalmente, 12 gramas para cada 1.00 litros de
água da piscina. Repita a operação tantas vezes quanto necessária para a eliminação da gordura
acumulada na superfície da água. Pese a quantidade correta de OXIALL com o auxílio do dosador e
dissolva num balde plástico com a própria água da piscina. Espalhe a solução em toda a superfície da
piscina e acione o filtro na posição FILTRAR por oito horas.
4. CUIDADOS E PRECAUÇÕES
Mantenha os parâmetros físico-químicos da água, na faixa ideal conforme:
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
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Nunca misture com outros produtos químicos, principalmente com dicloro, tricloro ou sulfato de
alumínio, pois podem reagir violentamente produzindo explosões e forte desprendimento gasoso de
cloro. Evite contato com olhos, pele e roupa. Estoque o produto em local fresco e ventilado.
Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.
5. ACIDENTES
Em caso de contato com a pele ou olhos, lave as partes atingidas com água fria em abundância por pelo
menos quinze minutos, se ingerido, procure um médico levando a embalagem ou rótulo do produto.
6. APRESENTAÇÕES
OXIALL é comercializado em potes plástico contendo 1,0 kg.

..........................................................

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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