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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

LL’’aaccqquuaa  ddii  uunnaa  ppiisscciinnaa  èè  uunn  aammbbiieennttee  mmoollttoo  ccrriittiiccoo  ppeerr  llee  

vvaarriiee  ccoonnttaammiinnaazziioonnii  oorrggaanniicchhee  pprreesseennttii..  II  pprrooddoottttii  cchhiimmiiccii  

aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  llaa  lloorroo  mmaannuutteennzziioonnee  ssoonnoo  ddiivveerrssii::  

  

➢➢  PPOOOOLL--CCLLOORR  LLIIQQUUIIDDOO  DDii  ttuuttttii  ii  pprrooddoottttii  aa  

ddiissppoossiizziioonnee  èè  ssiiccuurraammeennttee  iill  ppiiùù    eeccoonnoommiiccoo  ee  iill  ppiiùù  

ccoommooddoo  ddaa  ddoossaarree  iinn  qquuaannttoo  lliiqquuiiddoo..  PPuuòò  eesssseerree  

uuttiilliizzzzaattoo  oo  ccoonn  ddoossaattoorrii  aauuttoommaattiiccii  ooppppuurree  eeffffeettttuuaannddoo  

iill  ttrraattttaammeennttoo  aa  ppiiùù  rriipprreessee  nneellll’’aarrccoo  ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa..  

DDOOSSEE  iinniizziiaallee  aall  rriieemmppiimmeennttoo::  1100  ggrr//mm33  

DDOOSSEE  ggiioorrnnaalliieerraa  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo::  66--77  ggrr//  mm33  

  

➢➢  PPOOOOLL--CCLLOORR  GGRRAANNUULLII  CCHHII  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  pprrooddoottttoo  

ggrraannuullaarree,,  aadd  eelleevvaattoo  aattttiivvoo,,  mmoollttoo  ccoommooddoo  ddaa  

uuttiilliizzzzaarree  ggrraazziiee  aallllaa  ssuuaa  iimmmmeeddiiaattaa  ssoolluubbiilliittàà  iinn  aaccqquuaa..  

PPuuòò  iinnffaattttii  eesssseerree  uussaattoo  sseemmpplliicceemmeennttee  ssppaarrggeennddoo  ii  

ggrraannuullii  ssuullllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddeellll’’aaccqquuaa..  

DDOOSSEE  ggiioorrnnaalliieerraa  iinniizziiaallee  ((11  sseettttiimmaannaa))  11,,66  ggrr//  mm33  

DDOOSSEE  ggiioorrnnaalliieerraa  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo  22  ggrr//  mm33  

  

➢➢  PPAASS  CCLLOORR  33//EE  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  pprrooddoottttoo  ssttaabbiilliizzzzaattoo,,  ddii  

ffaacciillee  iimmppiieeggoo,,  aa  ddiissssoolluuzziioonnee  rraappiiddaa..  SSii  pprreesseennttaa  ssoottttoo  

ffoorrmmaa  ddii  ppaassttiigglliiee  ddaa  33,,44  ggrraammmmii  eeffffeerrvveesscceennttii  cchhee  ssii  

sscciioollggoonnoo  rraappiiddaammeennttee  iinn  aaccqquuaa  ssvviilluuppppaannddoo  uunnaa  

ssoolluuzziioonnee  aallttaammeennttee  ccoonncceennttrraattaa..    

  

➢➢  PPAASS--CCLLOORR  220000  CCHHII    PPrrooddoottttoo  rriiccoonndduucciibbiillee  ccoommee  

ccoommppoossiizziioonnee  cchhiimmiiccaa  ee  qquuiinnddii  ccoommee  ddoossaaggggii  aall  PPOOOOLL--

CCLLOORR  ((GGRRAANN..))  SSii  pprreesseennttaa  ppeerròò  ccoommee  ppaassttiigglliiee  ddaa  220000  

ggrraammmmii  aa  lleennttaa  ssoolluubbiilliittàà..  SSii  ttrraattttaa  iinn  aallttrree  ppaarroollee  ddii  

iinnttrroodduurrrree  nneeggllii  sskkiimmmmeerrss,,  iill  mmaattttiinnoo,,  iill  nnuummeerroo  ddii  

ppaassttiigglliiee  nneecceessssaarriiee  ppeerr  aavveerree  iinn  pprraattiiccaa  uunn  ddoossaaggggiioo  

““aauuttoommaattiiccoo””  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  ggiioorrnnaattaa..  DDOOSSAAGGGGII::  11  

ppaassttiigglliiaa  ddaa  220000  ggrr  ooggnnii  2200  mm33  dd''aaccqquuaa,,  

sseettttiimmaannaallmmeennttee,,  ccoollllooccaannddoo  iill  pprrooddoottttoo  aallll''iinntteerrnnoo  

ddeeggllii  sskkiimmmmeerr  oo  nneell  ddoossaattoorree..  UUnnaa  vvoollttaa  aallllaa  sseettttiimmaannaa  

vveerriiffiiccaarree  llaa  ddiimmeennssiioonnee  rreessiidduuaa  ddeellllaa  ppaassttiigglliiaa  ee  

rriipprriissttiinnaarree  ssee  nneecceessssaarriioo..  

  
➢ PAS CLOR TRIAL Si presenta in pastiglie da 200 g e 

svolge la triplice azione di clorante, chiarificante e 
abbattente della flora organica in acqua. Se ne 
consiglia l’impiego dopo il trattamento shock. DOSE 
consigliata: 1 pastiglia ogni 25 m3 di acqua ogni 7 
giorni. NON utilizzare PAS CLOR TRIAL se la piscina ha 
filtri in diatomee. 

 
➢ HD 14/A prodotto specifico per la pulizia in marcia 

della piscina: rimuove tutti i depositi organici e 
vegetativi. Si rimanda alla nota tecnica dedicata per i 
dosaggi. 

  

  

II  ddoossaaggggii  iinnddiiccaattii  ssoonnoo  eevviiddeenntteemmeennttee  oorriieennttaattiivvii  iinn  

qquuaannttoo  ssoonnoo  iinnfflluueennzzaattii  ddaall  nnuummeerroo  ddeeii  bbaaggnnaannttii,,  

ddaallllaa  pprrooffoonnddiittàà  ddeellllaa  ppiisscciinnaa,,  ddaallllaa  ssuuppeerrffiicciiee  

ddeellll’’aaccqquuaa  ee  ddaa  eevveennttuuaallii  ppiiooggggee..  SSii  rraaccccoommaannddaa  

ppeerrttaannttoo  ddii  eeffffeettttuuaarree  iill  ppiiùù  ffrreeqquueenntteemmeennttee  ppoossssiibbiillee  uunn  

ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  cclloorroo  uuttiilliizzzzaannddoo  ll’’aappppoossiittoo  

TTEESSTT--KKIITT..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ppiiccccoolliissssiimmoo  ee  sseemmpplliiccee  

aannaalliizzzzaattoorree,,  eessttrreemmaammeennttee  ccoommooddoo  ee  rraappiiddoo  ddaa  uussaarree  ee    

  

cchhee  iinn  ppoocchhii  iissttaannttii  ccii  ffoorrnniissccee  llaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  cclloorroo  eedd  iill  

vvaalloorree  ddii  ppHH  ddeellll’’aaccqquuaa..  PPeerr  uunn  bbuuoonn  ccoonnttrroolllloo  ddii  uunnaa  ppiisscciinnaa  

ssii  rriittiieennee  nneecceessssaarriioo  eeffffeettttuuaarree  uunn  eessaammee  ddeellll’’aaccqquuaa  ooggnnii  22--

33  oorree..  

  

IILL  ppHH  OOTTTTIIMMAALLEE  

  

IIll  ppHH  ddii  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  aaccqquuoossaa  iinnddiiccaa  iill  ssuuoo  ggrraaddoo  ddii  aacciiddiittàà  

oo  aallccaalliinniittàà..  LL’’aaccqquuaa  ddii  uunnaa  ppiisscciinnaa  ddeevvee  eesssseerree  mmaanntteennuuttaa  

eennttrroo  ii  sseegguueennttii  vvaalloorrii::  ppHH  66,,99--77,,44..    SSee  sscceennddiiaammoo  aall  ddii  

ssoottttoo  ddii  66,,55  ssii  ppoossssoonnoo  aavveerree  ffeennoommeennii  ddii  ccoorrrroossiioonnee  

nneellll’’iimmppiiaannttoo  mmeennttrree  aa  vvaalloorrii  ssuuppeerriioorrii  aa  77,,55  ssii  ppoossssoonnoo  

aavveerree  pprreecciippiittaazziioonnii  ccaallccaarreeee  eedd  uunnaa  ffoorrttee  ddiimmiinnuuzziioonnee  

ddeellll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeell  cclloorroo..  IIll  vvaalloorree  ddii  ppHH  ddeellll’’aaccqquuaa,,  aanncchhee  ssee  

ppuuòò  sseemmbbrraarree  nnoonn  ddiirreettttaammeennttee  iinntteerreessssaattoo  aallllaa  

ddiissiinnffeezziioonnee,,  èè  ppeerròò  aallttrreettttaannttoo  iimmppoorrttaannttee  ee  qquuaalloorraa  ssii  

rriilleevviinnoo  ccoonn  iill  TTEESSTT--KKIITT  vvaalloorrii  aall  ddii  ffuuoorrii  ddii  qquueellllii  ccoonnssiigglliiaattii  

ssaarràà  nneecceessssaarriioo  iinntteerrvveenniirree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ccoonn  ggllii  

aappppoossiittii  pprrooddoottttii  rreeggoollaattoorrii::  

  

PPHH--PPIIUU’’  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  pprrooddoottttoo  iinn  ppoollvveerree  ffiinnee,,  

ppeerrffeettttaammeennttee  ssoolluubbiillee  iinn  aaccqquuaa,,  cchhee  sseerrvvee  ppeerr  iinnnnaallzzaarree  iill  

vvaalloorree  ddeell  ppHH..  DDiissppoonniibbiillee  aanncchhee  llaa  vveerrssiioonnee  lliiqquuiiddaa  ddaa  

uussaarree  ccoonn  lloo  sstteessssoo  ddoossaaggggiioo..  

DDOOSSII::  1100  ggrr//  mm33  ddii  PPHH--PPIIUU’’  aauummeennttaannoo  iill  ppHH  ddii  00,,11  ppuunnttii..  

EESSEEMMPPIIOO::  VVoolluummee  ddeellllaa  ppiisscciinnaa  ==  110000  mm33,,  ppHH  ttrroovvaattoo  ==  77,,  

ppHH  ddeessiiddeerraattoo  ==  77,,55;;    

QQuuaannttiittàà  nneecceessssaarriiaa::  55  ppuunnttii  ddii  aauummeennttoo  ddii  ppHH  ddeessiiddeerraattii  xx  

1100  ggrraammmmii  ddii  pprrooddoottttoo  xx  110000  mm33  ==  55000000  ggrr..  

  

PPHH--MMEENNOO  IIll  pprrooddoottttoo  èè  lliiqquuiiddoo,,  ffaacciillmmeennttee  mmiisscciibbiillee  ccoonn  

aaccqquuaa  ee  ssii  uuttiilliizzzzaa  ppeerr  aabbbbaassssaarree  iill  vvaalloorree  ddeell  ppHH..  

DDOOSSII::  33  ggrr//  mm33  ddii  PPHH--MMEENNOO  ddiimmiinnuuiissccoonnoo  iill  ppHH  ddii  00,,11  ppuunnttii..  

EESSEEMMPPIIOO::  VVoolluummee  ddeellllaa  ppiisscciinnaa  ==  110000  mm33,,  ppHH  ttrroovvaattoo  ==  

77,,88,,  ppHH  ddeessiiddeerraattoo  ==  77,,33  

QQuuaannttiittàà  nneecceessssaarriiaa::  55  ppuunnttii  ddii  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddii  ppHH  ddeessiiddeerraattii  

xx  33  ggrr  ddii  pprrooddoottttoo  xx110000  mm33  ==11550000  ggrr..  

  

EE’’  nnaattuurraallmmeennttee  nneecceessssaarriioo,,  ddooppoo  ooggnnii  ttrraattttaammeennttoo,,  

rriiccoonnttrroollllaarree  iill    ppHH  iinn  qquuaannttoo  ii  ddoossaaggggii  iinnddiiccaattii  ssoonnoo  ssoolloo  

iinnddiiccaattiivvii  ee  ddiippeennddeennttii  ddaa  nnuummeerroossii  ffaattttoorrii  eesstteerrnnii..  NNeell  ccaassoo  

iinn  ccuuii  ssii  ddeessiiddeerrii  uuttiilliizzzzaarree  qquuaannttiittàà  ddii  pprrooddoottttoo  iinnffeerriioorrii  oo,,  aa  

ccaauussaa  ddeellll’’aallccaalliinniittàà  ccaarrbboonnaattiiccaa  ddeellll’’aaccqquuaa,,  rriissuullttii  

pprroobblleemmaattiiccoo  ll’’aabbbbaassssaammeennttoo  ddeell  ppHH,,  èè  ddiissppoonniibbiillee  ppHH  

MMEENNOO  LLIIQQUUIIDDOO  PPLLUUSS,,  pprrooddoottttoo  aacciiddoo  ffoorrttee  nnoonn  

ttaammppoonnaattoo..  IInn  qquueessttoo  ccaassoo  ll’’aaggggiiuunnttaa  ddeell  pprrooddoottttoo  

nneecceessssiittaa  ddii  uunn  ppiiùù  aatttteennttoo  ccoonnttrroolllloo  ddeell  ppHH  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellllee  

aaggggiiuunnttee  ddii  ccoorrrreettttoorree  ppeerr  eevviittaarree  uunn  aabbbbaassssaammeennttoo  ddeell  

vvaalloorree  ddeell  ppHH  sstteessssoo  aall  ddii  ssoottttoo  ddeeii  ppaarraammeettrrii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  

  

  

CCHHIIAARRIIFFIICCAAZZIIOONNEE  

  

FFLLOOOOKK  118877::  FFllooccccuullaannttee  iinn  ppoollvveerree  ffaacciillmmeennttee  ssoolluubbiillee  iinn  

aaccqquuaa..  IIll  pprrooddoottttoo  vvaa  sscciioollttoo  iinn  aaccqquuaa  iinn  rraaggiioonnee  ddeell  55--1100%%::  

llaa  ssoolluuzziioonnee  vvaa  ppooii  iinniieettttaattaa  mmeeddiiaannttee  ppoommppaa  ddoossaattrriiccee  nneellllaa  

ccoonnddoottttaa  cchhee  ppoorrttaa  aall  ffiillttrroo  oo,,  iinn  mmaannccaannzzaa  ddii  ppoommppaa,,  

ddiirreettttaammeennttee  nneeggllii  sskkiimmmmeerrss..  DDOOSSEE  ccoonnssiigglliiaattaa  ddii  FFLLOOOOKK  

118877::  44--55  ggrraammmmii  ppeerr  mm33  ddii  aaccqquuaa  ddaa  ttrraattttaarree..  
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