
 

  

CHEMCLOR-PHC 

Benefícios 

 Grande estabilidade no seu 
armazenamento e longa 
duração;  

 Maior comodidade para o 
utilizador, no doseamento e 
na execução do tratamento; 

 Permite um doseamento 
preciso e adequado à 
potabilização da água, 
mantendo um teor de cloro 
devidamente adequado; 

 Proporciona tempos de 
manipulação e operação 
reduzidos, uma vez que se 
dissolve rapidamente na 
água. 

 

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. 
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Descrição 

Composto sólido em pastilhas, com teor mínimo 
de cloro útil de 65%. Elimina e inibe o 
crescimento de vírus, bactérias e fungos. 
 

Características 

Produto sólido em pastilhas de 300g; 
Dimensões: 46mm de Ø e 102mm de espessura; 
Tempo de dissolução em água: +/- 8 Horas. 
 

Campo de Aplicação 

CHEMCLOR-PHC é recomendado como 
desinfetante ideal para águas destinadas a 
consumo humano. As aplicações mais 
frequentemente utilizadas são: 

» Tratamento de águas municipais;  
» Tratamento de depósitos de água potável; 
» Tratamento de águas de furos e poços. 

 
 

Outras informações relevantes 

Este produto está notificado na Direção Geral de 
Saúde (DGS), segundo o Regulamento dos 
Produtos Biocidas, para os tipos de produto (TP): 

» TP5 – Desinfetantes utilizados em água 
potável. 

 

Modo de Emprego 

Depósitos de água potável 
 
Deverá ser mantido um residual de cloro livre de 
0,6mg/L. Dosagem orientativa: 1 pastilha por 
cada 100m

3
. 

 
Esta dosagem depende das características 
iniciais da água sendo que o valor residual 
deverá ser verificado regularmente e a dosagem 
ajustada em função das necessidades. 

 

 

 

Pastilhas desinfetantes de hipoclorito de cálcio 
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