
 Esta informação corresponde aos nossos critérios técnicos. No entanto, a utilização do produto está fora do nosso controlo e não podemos ser 
responsabilizados pelas consequências da sua utilização incorrecta.

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

KIT MANUTENÇÃO SPA DE EXTERIOR 

DESCRIÇÃO E USO 

Kit completo de produtos para o tratamento de spas e hidromassagens. 

Composto por: 
• BROMOGENE: Desinfetante bromado em pastilhas de 20g (400g)
• ALGISIN: Algicida líquido NÃO ESPUMANTE. (500 ml)
• PLUS ACID: Redutor de pH granulado. (500g)
• QUIMINET FORTE: Detergente ácido para piscina cheia ou vazia. (500 ml)
• QUIMICAL PS: Produto para evitar incrustações. (500 ml)

PROPRIEDADES 

Conteúdo: Caixa de cartão composta por 5 frascos, colher doseadora, 
termómetro e analisador de bromo e pH. 

Bromo: Pastilhas brancas de 20g. 
Algicida: Líquido azul NÃO ESPUMANTE. 
Redutor pH: Sólido granulado amarelado. 
Detergente: Líquido azul viscoso ácido. 
Anti-calcário: Líquido ligeramente amarelado. 

COMPONENTES ATIVOS 

BROMOGENE: Bromocloro-5,5-dimetilidantoína 100% 
ALGISIN: Polímero catiónico (6.5-7.5%) 
PLUS ACID: Bisulfato sódio (100%) 
QUIMINET FORTE: Ácido Fosfórico (7-8%) e Tensioactivos não iónicos (17-18%) 
QUIMICAL PS: Silicato de Potásio acrilato de sódio estere (22.5%) 

MODO DE USO E DOSES 

Efectuar sempre os tratamentos na ausência de utilizadores. 

• BROMOGENE: 1 pastilha cada 1000-2000 litros de água diariamente. Manter o Bromo residual entre 1 e
3 ppm (mg/l). Não aplicar directamente no spa, recomenda-se fazer no skimmer ou num dispensador.

https://www.hidroloja.pt/jacuzzi-exterior/
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• ALGISIN: 15 cm3 cada 1000 litros semanalmente. Adicionar directamente à água do spa. 
• PLUS ACID: Para baixar uma décima de pH adicionar 15 g cada 1000 litros de água após 

dissolução num balde com água. 
• QUIMINET FORTE: Com o spa cheio ou vazio, despeje uma pequena quantidade numa 

esponja previamente humedecida e esfregue. Enxaguar com água limpa sem deixar secar. 
• QUIMICAL PS: Adicionar directamente à água cada vez que a água do spa é mudada 

(mensalmente) à proporção de 50-80 cm3 por 1000 litros. Se forem feitas recargas parciais, 
adicione o produto proporcionalmente. 

 
As doses são indicativas dependendo da temperatura, horas de sol, número de utilizadores, 
quantidade de matéria orgânica na água, etc... 

 
APLICAÇÕES 

 

Este produto destina-se exclusivamente ao tratamento de spas e águas de hidromassagem, não 
podendo ser aplicado fora desta área. 

 
INFORMAÇÃO COMPLEMENTÁRIA 

 

Para evitar riscos às pessoas e ao meio ambiente, siga as instruções de uso. Não misture produtos. 
 
Uma vez terminado o produto, lave vigorosamente três vezes cada recipiente que utilizar, deitando a 
água de lavagem na piscina. 
 
Recipientes vazios devem ser depositados em pontos limpos ou em pontos estabelecidos pela 
autoridade local de acordo com suas respectivas ordenações. Deverão então ser geridos de acordo 
com as suas características perigosas e através de gestores de resíduos autorizados.  
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