
 

  

HIPOCLOR-P 

Benefícios 

 Destrói completamente 
germes e bactérias, mesmo 
as mais resistentes; 

 Previne o crescimento de 
bactérias e fungos, num largo 
espetro de atuação. 

 A sua correta utilização evita 
que sejam reunidas condições 
que contribuam para o 
desenvolvimento e 
propagação de doenças 
infeciosas; 

 Custo do equipamento / 
tratamento reduzido; 

 Método simples de 
desinfeção; 

 Solução de tratamento 
amplamente divulgada e de 
uso frequente; 

 O Produto de acordo com a 
NP EN 901 – tipo 1. 

 
 

 
 
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. 
 

Descrição 

HIPOCLOR-P é uma solução aquosa de hipoclorito 
de sódio.  

 

Características 

» Líquido com coloração amarela; 
» Solúvel em água; 
» Teor em cloro ativo – Mínimo de 13%. 
 
 

Campo de Aplicação 

HIPOCLOR-P é utilizado em instalações de 
tratamento de águas potáveis como agente 
oxidante, desinfetante e germicida. 
 
Indicado para operações de desinfeção na Indústria 
Alimentar, nomeadamente na desinfeção de 
depósitos de Água Potável (até 60°C), 
permutadores de calor, aquecedores, torres e 
circuitos de refrigeração, entre outros. 
 
 

Outras informações relevantes 

Foi submetido um pedido de autorização de 
colocação no mercado, em conformidade com o 
Regulamento (UE) nº 528/2012 relativo à 
disponibilização no mercado e à utilização de 
produtos biocidas, para o tipo de produto (TP): 

» TP5 – Desinfetantes utilizados em água potável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modo de Emprego 

HIPOCLOR-P deve ser doseado através de bomba 
doseadora, preferencialmente controlada por 
sondas de cloro livre ou de redox. 

Os valores a adotar serão os recomendados pelo 
Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto. 
 

Precauções 

» A armazenagem de HIPOCLOR-P deve ser 
efetuada em locais frescos e ao abrigo dos 
raios solares. 

» A sua utilização/armazenagem deve cumprir 
sistema FIFO (First in, First out); 

» As embalagens vazias devem ser rolhadas e 
preservadas até à sua recolha; 

» Em caso de derrames, deve-se respeitar a 
regulamentação sobre efluentes aquosos. 

 

Armazenamento 

O produto sofre uma perda de cloro ao longo do 
tempo, potenciada pela incidência de luz direta 
e calor, pelo que deve ser preferencialmente 
consumido nos 2 primeiros meses após 
embalamento. 
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