
 

 

  

PETRAQUA® 600i 

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. 

Descrição 

PETRAQUA® 600i é um composto orgânico de 
base azoto e enxofre. Isento de formaldeído e de 
compostos de cobre. Não fenólico. 
 

Características 

» Líquido transparente, incolor e inodoro;  
» Bom desempenho num amplo intervalo de pH, 

mesmo em sistemas de águas alcalinas;  
» Não produz espuma.  
 

Campo de Aplicação 

Especialmente recomendado: 
» Para tratamento e proteção de águas em 

sistemas de arrefecimento e processamento; 
» No ataque a bactérias anaeróbicas corrosivas e 

bactérias nitrificantes; 
» Como agente de controlo microbiológico, com 

efeito biocida sobre a deposição microbiológica 
em permutadores de calor e circuitos abertos 
de arrefecimento;  

» No controlo e manutenção de contaminações 
em níveis controláveis.  
 

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): 
» TP 11 – Produtos de proteção de líquidos 

utilizados nos sistemas de arrefecimento e 
processamento. 
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Benefícios 

 Proporciona um tratamento 
completo, pois combina a 
ação biocida tanto sobre 
bactérias, algas e fungos; 

 Apresenta um amplo 
espectro no controlo de 
algas, bactérias e fungos nos 
sistemas de águas industriais; 

 Minimiza a formação de 
incrustações, na medida em 
que é eficaz na eliminação 
dos microrganismos 
causadores; 

 Bom desempenho, mesmo 
em sistemas com 
contaminação com óleos e no 
controlo da formação de 
limos e filmes biológicos; 

 Promove um tratamento 
rentável, uma vez que é 
eficaz em concentrações 
baixas (conforme a dosagem 
recomendada); 

 Biocida não oxidante. Não 
ataca os materiais de 
construção usados nos 
sistemas de arrefecimento; 

 Contribui para tempos mais 
curtos de operação, devido à 
sua compatibilidade com a 
maioria dos programas de 
tratamentos de água. 

 

 

FOLHETO COMERCIAL 

Modo de Emprego 

Como tratamento de choque, o produto deverá 
ser adicionado sem diluição e manualmente na 
bacia da torre, ou diretamente ao circuito num 
ponto de boa agitação.  

Em situações normais de arranque, em que não 
se verifique desenvolvimento de filmes 
biológicos, aplicar um tratamento de choque de 
2,5L de PETRAQUA® 600i por cada 10m3 de água. 

Em sistemas com contaminação elevada e com 
desenvolvimentos de filmes biológicos, a dose 
inicial poderá chegar a 5L por cada 10m3 de 
água. 

Como tratamento de manutenção, aplicar entre 
1,0-1,3L por 10m3 de água de arrefecimento, de 
1-3 vezes por semana, de acordo com os níveis 
de contaminação orgânica e/ou biológica, 
considerando ainda temperaturas de contato, 
dimensão e variedade dos sistemas. 

Para garantir um real controlo da contaminação, 
é aconselhável se possível e, após a dosagem de 
choque, fazer circular o produto por um período 
de 3-4 horas, com as purgas fechadas. 

Consultar o Departamento Técnico da Petrochem, 
sempre que necessário na ajuda da avaliação das 
exigências técnicas do sistema e a determinar as 
concentrações de uso do produto. 

 

Precauções 

Não deve ser misturado com outros produtos 
sem verificar previamente a sua 
compatibilidade. 

Em casos de contaminação muito persistente, 
contactar o nosso Departamento Técnico. 
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