
 

  

CHEM-CONTROL AP 

Benefícios 

 Fácil de aplicar. Dispensa as 
operações de dissolução; 

 Vantajoso relativamente aos 
produtos sólidos; 

 Regularizador do pH da água 
em tratamento de águas 
potáveis; 

  Alcalinizante para águas 
potáveis. 

Todos os produtos fabricados pela PETROCHEM são ensaiados no seu Laboratório de Análises, Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação (certificado nº L0171). 
 
As recomendações sugeridas são baseadas numa longa experiência prática e laboratorial, servindo apenas como orientação. 
Dado que a aplicação dos produtos está fora do nosso controlo, a nossa responsabilidade é limitada apenas à manutenção das suas características.  
A PETROCHEM recomenda, em caso de dúvida, a realização de ensaios prévios. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

CHEM-CONTROL AP é solução aquosa de 
carbonato de sódio de grau alimentar. 
 

Características 

» Líquido transparente; 
» Inodoro; 
» Baixa viscosidade; 
» Incolor. 
 

Campo de Aplicação 

CHEM-CONTROL AP e um incrementador para 
águas potáveis em que o valor de pH é inferior ao 
limite legal expresso no Decreto-Lei Nº 306/2007. 

CHEM-CONTROL AP pode também ser aplicado 
em circuitos de água quente e fria de sanitários 
bem como para piscinas, lagos e fontes 
ornamentais. 

Modo de Emprego 

CHEM-CONTROL AP pode ser aplicado 
manualmente em tanques ou circuitos com 
alguma agitação. Recomenda-se, no entanto, 
uma aplicação automática através de bombas 
doseadoras controladas por aparelhos de pH, 
pH/redox, pH/cloro, entre outros.   

A dosagem depende da qualidade da água e das 
necessidades dos circuitos e é regulada por 
medições de pH e ajustes nos sistemas de 
dosagem até obter os valores pretendidos.  

Normalmente, 5L por cada 100m3 de água são 
suficientes para aumentar o pH em 0,2 unidades. 
Esta dosagem pode ser aumentada ou reduzida, 
de acordo com as características da água. 
 

Incrementador de pH para águas potáveis 
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