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CHEM-CONTROL (-) 

Benefícios 

 Fácil de aplicar pois dispensa 
as operações de dissolução; 

 Vantajoso relativamente aos 
produtos sólidos permitindo 
uma diluição sem problemas; 

 Regularizador do pH da água 
em Piscinas, ETARs e Sistemas 
de Arrefecimento. 

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 

Solução aquosa de elevada acidez para ajustar o 
pH da água quando for superior a 7,6. 
 

Características 

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

Campo de Aplicação 

Minorador de pH em tratamento de águas de 
piscinas e residuais de forma a possibilitar uma 
correta atuação dos floculantes. 

Condicionador de pH em Sistemas de 
Refrigeração para limpeza de precipitados e 
eliminação de alguns tipos de bactérias. 

Modo de Emprego 

Piscinas 

A dosagem adequada depende de algumas 
características da água, tais como: pH, dureza, 
alcalinidade e salinidade. O valor do pH deve 
situar-se entre 7,2 e 7,6. 

Adicionando 1 a 2L por cada 100m3 de água são 
suficientes para diminuir o pH em 0,2 unidades. 

Esta dosagem pode ser aumentada ou reduzida 
de acordo com as características da água. 

O produto pode ser doseado através de 
equipamento automático de regulação e 
controlo de pH ou manualmente, distribuindo-o 
uniformemente, ao entardecer, sem a presença 
de banhistas na piscina. 

Após algum tempo de bombagem, verificar se o 
valor do pH está dentro dos limites. Se ainda 
estiver acima dos valores recomendados, 
efetuar nova adição. 

O valor do pH da água deve ser controlado 
diariamente através de um Kit analisador. 

ETARs e sistemas de arrefecimento 

O valor do pH deve situar-se entre 6 a 8.  

A dosagem deve ser testada caso a caso. 

Redutor de pH líquido 
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