
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 
de ETA’s, ETARs e Caldeiras; 

 Regularizador do pH da água 
de piscinas, cumprindo com a 
norma EN 15076:2013: 
Chemicals used for treatment 
of swimming pool water-
Sodium Hydroxide-Type 1,  

 Mantem condições de 
alcalinidade ótimas para 
diversas operações (controlo 
de dureza/controlo de 
corrosão/coagulação em 
águas e efluentes); 

 Neutraliza condições ácidas; 

 Ajuda a manter sílica em 
suspensão; 

 Pode ser aplicado em 
caldeiras de todo o tipo de 
pressões; 

 Neutralizador após limpezas e 
desincrustações ácidas em 
circuitos industriais; 

 Produto possível de usar-se 
na Indústria Alimentar, 
cumprindo com a norma EN 
896/2012: Chemicals used for 
treatment of water intended 
for humam consumption – 
Sodium Hydroxide-Type 1. 

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 

Solução aquosa de elevada alcalinidade para 
ajustar o pH da água em aplicações industriais e 
águas de recreio quando inferior a 7,2.  
 

Características 

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

Campo de aplicação 

Neutralizador de água para ETA’s e piscinas com 
pH inferior a 7,2. 
 
Incrementador de pH em Caldeiras e ETARs para 
possibilitar uma correta atuação dos 
tratamentos subsequentes. Em caldeiras é 
necessário criar as condições de alcalinidade 
para um bom controlo da dureza, permitindo a 
precipitação e consequente descarga dos sais de 
dureza. 
O correto nível de alcalinidade permite a 
neutralização de gases ácidos e o consequente 
controlo de corrosão e incrustação em sistemas 
de geração de vapor. 
 
 

Precauções 

» O CHEM-CONTROL (+) deve ser armazenado 
em local fresco e seco, afastado da luz solar; 

» O seu uso/armazenamento deve estar em 
conformidade com o sistema FIFO (Primeiro a 
entrar, Primeiro a sair); 

» Em caso de derrame, devem ser observadas as 
normas sobre efluentes aquosos. 

 
 

Modo de Emprego 

Piscinas - Pode ser doseado através de 
equipamento automático de regulação ou 
manualmente, distribuindo-o uniformemente, ao 
entardecer, sem a presença de banhistas na 
piscina. 

A dosagem adequada depende das características 
da água, tais como pH, dureza, alcalinidade e 
salinidade. Normalmente, 2L 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. 

Verificar após algum tempo de bombagem se o 
valor do pH está dentro dos limites. Se ainda 
estiver abaixo dos valores recomendados, efetuar 
nova adição. 

O valor do pH da água deve ser controlado 
diariamente através de um kit analisador. 
 
ETA’s e ETARI’s - No condicionamento de águas 
em ETA’s e de efluentes em ETARI’s a dosagem 
depende das necessidades e deverá ser 
determinada caso a caso. Sugere-se a instalação 
de sistemas automáticos de dosagem e controlo. 

 

Caldeiras – Deve ser mantido um adequado nível 
de alcalinidade à fenolftaleína (p-alcalinidade), 
que depende da pressão e do tipo de caldeira. 
Devem ser tidos em conta os valores de 
alcalinidade indicados nas normas aplicáveis a 
cada tipo de caldeira. A quantidade de CHEM-
CONTROL (+) a aplicar depende da medição prévia 
da alcalinidade. Normalmente, 500 ml/ton 
permite o aumento da p-alcalinidade em 100 
ppm. 

 

NOTA:  
Recomendamos: 
» Manipulação do produto em recipientes de 

plástico;  
» O valor do pH da água de uma piscina deve 

encontrar-se entre 7,2 e 7,6; 
» Normalmente, o valor de pH em caldeiras 

deverá estar entre 9,5 e 11. 
 

Incrementador de pH Líquido 
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