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2. Como manusear produtos químicos com segurança

Hidroazul é uma empresa do Grupo Bauminas. Grupo que, desde 1961, atua nas estações públicas de tratamento de água, garantindo que mais 
de 2.500 municípios do país recebam água limpa e de qualidade.

Foi a partir de toda esta experiência que em 1990 nasceu a Hidroazul. Uma empresa com a mais completa linha de produtos para piscinas e que 
se orgulha de ser 100% brasileira.

Desde a fundação, a Hidroazul sempre desenvolveu produtos de qualidade como o Cloro Premium, o HCA, o Dicloro e o Multiação, já muito 
conhecidos por você, por serem práticos, seguros e eficientes.

Empresa parceira do meio ambiente com a gestão baseada na transparência e na ética, se preocupa com as questões socioambientais e com a 
sustentabilidade do planeta. Ao ser signatária do Pacto Global da ONU e associar-se ao Instituto Ethos, a Hidroazul incorpora em seus processos, 
atitudes e princípios de responsabilidade repassados por estes órgãos, procurando aplicá-los corretamente no dia a dia. O compromisso com a 
sustentabilidade está presente em todo processo produtivo, como também no relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores e comunidade.

•	 Ler atentamente as instruções do rótulo dos produtos químicos na compra e durante sua utilização.

•	 Nunca armazenar os produtos químicos líquidos em cima dos sólidos.

•	 Guardar os produtos químicos em recipientes bem fechados e em local fresco, seco, bem ventilado e fora do alcance de crianças e animais. 
Somente pessoas que tenham recebido orientação devem ter acesso aos mesmos.

•	 Fechar as embalagens após o seu uso.

•	 Se houver vazamento de produto no local limpe imediatamente.

•	 Manusear os produtos químicos com cuidado. Evitar condições e atos inseguros no manuseio de produtos químicos. Os recipientes usados 
para armazenar ácidos e o agente de desinfecção devem ser de boa qualidade, evitando-se o uso de frascos em más condições.

•	 Não usar embalagens usadas para guardar produtos químicos. Sempre utilizar a dose recomendada na embalagem.

•	 Usar luvas plásticas, máscaras e óculos de proteção ao manusear os produtos.

•	 Nunca usar algicida à base de sulfato de cobre no mesmo dia em que aplicar o cloro granulado em sua piscina, pode causar manchas.

•	 Evitar misturar produtos químicos sem indicação segura a respeito. Compostos de cloro usados como agente de  desinfecção não podem 
ser misturados  com  ácidos. A mistura  libera gás cloro que é tóxico. Os hipocloritos de cálcio e de sódio misturados com dicloro  ou tricloro 
isocianúrico podem ser causa de fogo e explosão.

•	 Evitar armazenar produtos químicos junto ao filtro. Podem emitir gases corrosivos.

•	 Não fumar durante o manuseio e próximo ao local de estocagem dos produtos químicos.

•	 Nunca agitar a mistura em recipientes fechados, risco de explosão.

•	 Adicionar o produto químico em um balde cheio de água e misturar antes de jogar na água da piscina.

•	 Lavar as mãos com água e sabão após manusear os produtos químicos.

•	 PELE: Lavar com água em abundância por 20 minutos as partes atingidas.

•	 OLHOS: Lavar com  água  corrente  durante 15 minutos. Persistindo  a  irritação,  procurar o hospital mais próximo levando a embalagem ou 
o rótulo do produto.

•	 INGEStãO: Não provoque vômitos. Procurar o centro de intoxicações ou o hospital mais próximo levando a embalagem ou o rótulo do 
produto.

•	 INALAçãO: Remover a pessoa para um local arejado. Se necessário, procurar o hospital mais próximo levando embalagem ou o rótulo do 
produto.

1. Hidroazul

3. Informações sobre primeiros socorros
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4. Tratamento da piscina   

4.1. Tratamento Físico   

Se for feito de forma correta você vai consumir menos tempo e produto. Para permanecer atraente, além dos cuidados com a água, é necessário 
fazer semanalmente uma completa limpeza e eventuais retoques antes e após dias de grande frequência, chuvas e muito vento.

Por mais limpas que inicialmente sejam as águas da piscina, apresentam com o tempo forte tendência a concentrar impurezas degradando-se 
e tornando-se um meio propício para afetar a saúde dos usuários. O vento, a chuva, as aves e eventualmente certos animais contribuem para isto, 
além do desenvolvimento de algas e outros microrganismos. 

Um bom tratamento tem necessariamente que considerar o aspecto físico da piscina, a qualidade da água e o custo. Um sistema de tratamento 
de água pode ter várias etapas dependendo de suas características sendo primordial saber qual a procedência (por exemplo, se é de rio, de poços 
profundos etc). 

É muito importante não abandonar o tratamento da piscina, principalmente no inverno. A água pode estar visualmente azul e, no entanto, 
estar contaminada por microrganismos que fazem mal à saúde causando doenças diversas como: pé-de-atleta, impetigos, dermatites, conjuntivite, 
e até mesmo as doenças respiratórias, resfriados, sinusites, inflamações de garganta. 

Para manter a água cristalina, limpa e saudável são necessários dois tipos de tratamento, os quais chamamos de tratamento físico e tratamento 
químico.

Por definição, tratamento físico e químico são todos os processos a que é submetida uma água para modificar sua qualidade tornando-a com 
características que atendam as especificações solicitadas para uma água limpa e cristalina.

Consiste na remoção de todas as impurezas físicas visíveis suspensas na água ou depositadas nas superfícies internas das piscinas, 
como por exemplo, as folhas, os insetos, poeiras. Com o tratamento físico adequado a água fica visualmente limpa, o que contribui para 
uma melhor cloração.

O tratamento físico é a primeira fase e existem várias etapas. A seguir vamos explicar um pouco de cada e também a sua importância:

A primeira coisa a fazer quando começar a cuidar de sua piscina é limpar a área ao seu redor evitando cair sujeira na água, o que 
prejudicará o tratamento. Se ela estiver coberta com uma capa tente eliminar o máximo da água acumulada em cima da proteção e 
também a sujeira depositada. 

•	 Escove bem para retirar todas as sujeiras agarradas nas paredes, bordas e fundo. Usar acessórios destinados a esse fim e nunca usar palha de aço, escovas 
metálicas e esponjas abrasivas. É importante também peneirar a água para retirar o material maior, flutuante ou decantado.

•	 Limpe as bordas da piscina usando o Limpa Bordas Hidroazul em uma esponja macia e não abrasiva. Esfregue toda a área a ser limpa até remover toda a 
sujeira. Quando você terminar enxague essas áreas com a água da própria piscina. A sujeira que cai na água será eliminada na filtração. O Limpa Bordas é 
um produto 3x mais concentrado, com alto poder de remoção de óleos e gorduras, melhorando o rendimento do cloro, não altera o pH e pode ser utilizado 
também em infláveis e móveis plásticos.

•	 Filtrar a água da piscina todos os dias seguindo as instruções do fabricante do filtro.  Se for feita de forma correta garante que os produtos químicos 
adicionados à piscina funcionem de maneira eficaz, removendo os aglomerados de materiais sólidos. É uma operação poderosa na manutenção da piscina 
e pode, inclusive, diminuir o tratamento químico e a necessidade de reposição da água. Não há como usar somente o filtro para tratar adequadamente uma 
piscina. A utilização do filtro sem os produtos adequados não garante a desinfecção da água, pois não mata os microrganismos ali presentes.

•	 também é importante fazer aspiração do fundo da piscina para retirar os sólidos decantados.

•	 Limpe o pré-filtro para retirar o material retido. Sua finalidade é reter as sujeiras mais grossas (folhas, insetos, etc) impedindo que essas sujeiras passem para 
o cabeçote ou para a areia do filtro. 

•	 Verifique o nível e a qualidade da areia do filtro a cada 12 meses, pois ela vai influenciar na qualidade da água e no desempenho de alguns produtos.

Podemos definir para melhor compreensão, que o tratamento físico e químico da água são os que modificam a qualidade desta quanto ao aspecto, cor, 
turbidez, etc,  bem como modifica as características químicas, em alguns casos de forma bastante intensa.

•	 Embalagem	de	1	litro.
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É uma operação que consiste em remover partículas insolúveis que se encontram na água da piscina.
Uma boa filtração torna a água mais agradável e segura, proporcionando um menor consumo de produtos químicos.               
Ela é realizada por equipamentos denominados filtros que atuam em conjunto com a bomba, que é a responsável pela passagem da água “suja” pelos 

filtros.
A filtração se faz necessária porque as piscinas estão sujeitas a uma constante contaminação por materiais estranhos trazidos por banhistas, ventos, 

insetos e artigos usados na água ou nas proximidades da piscina.

•	Filtro	dE	CartuCho:	O meio filtrante é um cartucho de material sintético feito de tecido de poliéster.

•	Filtro	dE	diatomita:	O meio filtrante são restos fossilizados de pequenos organismos marinhos denominados “diatomáceas”, que possuem 
aparência de talco.

•	Filtro	dE	arEia:	É o mais utilizado, o meio filtrante é areia livre de carbonatos e material orgânico.

também chamada de Válvula Múltipla Posição. Possui uma alavanca que ao ser girada muda a sua operação. Essas válvulas possuem funções diversas tais 
como:

Nesta posição a água passa pelo filtro e retorna limpa para a piscina

Esta operçaodeve é usada para se fazer manutenção ou verificar se há 
vazamento para outras tubulações, que não a indicada na vávulva,

1. Filtrar

6. Fechar

Filtração:

Tipos de Filtro:

Válvulas Seletoras:

Esta operação é realizada depois da retrolavagem e tem a finalidade de 
eliminar partículas de sujeira remanescentes da retrolavagem, evitando seu 
retorno à piscina.

3. Pré-filtrar

Esta operçaodeve ser realizada quando se quer esgotar totalmente ou 
parcialmente a água da piscina, ou ainda, quando se quer fazer a aspiração do 
fundo da piscina jogando a água e a sujeira diretamento para  esgoto.

5. Drenar

Esta operação é realizada quando se quer fazer uma homogeinização dos 
produtosquímicos jogados na piscina, pois a água não passa pelo filtro.

4. Recircular

Nesta posição, o fluxo de água é invertido em relação à filtração, promovendo a 
limpeza do filtro. A água suja é lançada diretamente ao esgoto. A retrolavagem é 
indicada quando se observa um aumento na pressão do manômetro.

2. Retrolavar
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4.2.1. Como Calcular o volume da sua piscina

4.2.Tratamento Químico
O tratamento químico está relacionado com o equilíbrio químico e a ação dos produtos químicos na água, como a aplicação do cloro e a manutenção da 

piscina. Consiste em clorar a água e mantê-la sempre clorada para eliminar toda sujeira invisível, como bactérias, fungos e outros microrganismos causadores 
de diversas doenças e também evitar que outras impurezas como algas e os mais variados resíduos orgânicos se acumulem na água, tornando-se visíveis e 
comprometendo o seu aspecto visual. 

Os ajustes da Alcalinidade total e do pH são essenciais para a ação eficaz de todos os produtos necessários no tratamento. Para que os produtos 
químicos tenham a máxima eficiência é necessário que a alcalinidade, o pH e o cloro livre estejam ajustados.  

A cloração é utilizada com o propósito de desinfecção, garantindo que a piscina fique livre de bactérias, vírus, fungos, entre outros. Algicidas são usados 
para eliminar as algas. Para resolver problemas de sólidos em suspensão os quais aumentam a turbidez da água diminuindo assim sua transparência, 
utiliza-se floculantes: produtos químicos coagulantes que ajudam a manter a água da piscina cristalina. São aplicados para agregar partículas dificilmente 
sedimentáveis em aglomerados que podem ser retirados mais facilmente. Os aglomerados de materiais sólidos resultantes, chamados flocos, são removidos 
por sedimentação, filtração ou por ambas as operações.

O comprimento, a largura e a profundidade média devem ser fornecidos em metros.
O volume obtido  será em m3 ou litros.

Para tratar uma piscina e adicionar as doses dos produtos corretamente é necessário saber o volume de água da piscina. 

Se você adicionar uma dose maior de produto químico na água vai haver desperdício ficando com má qualidade e, além disso, aumento no custo do 
tratamento. 

Uma dose menor vai ocasionar ineficiência do tratamento, má qualidade da água e, também, aumento do custo do tratamento por ter que refazê-lo.

Se a sua piscina tem 3,00m de comprimento por 1,50m de largura e uma profundidade média de 1,00m, então:

Se a sua piscina tem 2,00m de diâmetro e uma profundidade média de 2,50m, então:

O diâmetro e a profundidade média devem ser fornecidos em metros. O volume obtido será em m3 ou litros.

C= comprimento

L= largura

PM= profundidade 
         média

D= diamêtro

PM= profundidade 
         média

Volume de água 
na piscina 

Volume de água 
na piscina 

SE A SUA PISCINA é QUADRADA OU RETANGUlAR:

SE A SUA PISCINA é REDONDA:

ATENçãO:

EXEMPlO:

EXEMPlO:

ATENçãO:

VOlUME DE ÁGUA DE PISCINA = 3,00 X 1,50X1,00 = 4,5 m3 OU 4.500 lITROS

VOlUME DE ÁGUA DE PISCINA = 2,00 X 2,00 X 2,50 X 0,785 = 7,85 m3 OU 7.850 lITROS

1m3	=1.000	litros

1. Ajuste da alcalinidade | 2. Ajuste do pH | 3. Aplicação de cloros | 4. Prevenção e eliminação de algas | 5. Clarificação e decantação
Etapas de tratamento Químico:
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É a medida total das substâncias presentes numa água capazes de neutralizar ácidos. Em outras palavras, é a quantidade de substâncias 
presentes numa água e que atuam como tampão, isto é, um agente que limita as variações de pH. A alcalinidade ocorre devido à presença 
de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos, quase sempre de metais alcalinos ou alcalinos-terrosos (sódio, potássio, cálcio, magnésio, etc).   
A alcalinidade, devida  a  carbonatos  e  bicarbonatos,  desejável  das piscinas está entre 80 e 120 ppm.

Valores ideais para alcalinidade.Difícil controle das variações de pH.

Água tende a provocar corrosão dos 
equipamentos da piscina. Elevado 
consumo de Cloro.

Neste caso a água se torna turva com 
pH alto aumentando a formação de  
incrustrações de carbonato de cálcio.

80 120

Alcalinidade total baixa menor que 80 ppm pode corroer e danificar os acessórios e os equipamentos da piscina. Água com baixa 
alcalinidade tem seu pH alterado bruscamente com a adição de pequena dosagem de algum produto químico ácido. Ela também 
faz com que a água se torne agressiva e provoque corrosão de elementos minerais, como cimento, juntas de azulejos, metais, etc.

Alcalinidade total acima de 120 ppm pode causar turbidez na água e formação de incrustações nos tubos e em outras partes do 
sistema de circulação de água. Água com alcalinidade alta tem grande dificuldade de abaixar o pH.

Faça a medição da alcalinidade total usando o Kit de Teste Alcalinidade e verifique se está na faixa ideal (80 a 120 ppm). Se necessário, faça a
correção como indicado abaixo.

AJUSTE DA AlCAlINIDADE:

Se a sua piscina tem 2,00m de diâmetro maior; 1,50 de diâmetro menor e uma profundidade média de 2,50m, então:

Uma piscina redonda com 3m de diâmetro, tendo na parte rasa 0,5m e na parte funda 1,5m,

O diâmetro maior, menor e a profundidade média devem ser fornecidos em metros o volume será obtido em m3 ou litros.

Multiplicam-se 3 diâmetro x 3 diâmetro x 1 profundidade média x 0,785 = 7,06 volume da água ou dá piscina, ou seja, 7,06m3 de água.

C= diamêtro maior

L= diamêtro menor

PM= profundidade 
         média

SE A SUA PISCINA é OVAl:

EXEMPlO:

EXEMPlO:

ATENçãO:

PARA CAlCUlAR A PROFUNDIDADE MéDIA:

VOlUME DE ÁGUA DE PISCINA = 2,00 X 1,50 X 2,50 X 0,785 = 5,89 m3 OU 5.890 lITROS

profundidade média = profundidade maior + profundidade menor

profundidade média = 0,5 (parte rasa) + 1,5 (parte funda) = 1

2

2

Volume de água 
na piscina 

4.2.2. Alcalinidade Total
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CÁlCUlO DA DOSAGEM DE DIMINUIDOR DE pH E AlCAlINIDADE HIDROAzUl:

CÁlCUlO DA DOSAGEM DE ESTABIlIzADOR DE pH HIDROAzUl:

Num balde plástico com água da piscina, 
adicione e misture a quantidade de Estabilizador 
de pH Hidroazul de acordo com a tabela ao lado.

Espalhe sobre toda superfície da piscina e 
filtre por 3 horas. Meça a alcalinidade novamente 
24 horas depois. Se o resultado não for atingido, 
repita o procedimento.

•	Embalagem	de	2	kg.

Se o resultado da medição da alcalinidade 
for superior a 120 ppm, aplicar de acordo com a 
tabela ao lado, o Diminuidor de pH e Alcalinidade 
Hidroazul diretamente na piscina sem diluir, em 
um único ponto, não se deve aplicar em mais 
de três pontos. Deixe em repouso por 8 horas.  
Libere a piscina para uso somente 8 horas após a 
aplicação do produto.

•	Embalagem	de	1	litro.

ALCALInIDADE ToTAL BAIxA 
(ABAIxo DE 80 PPm):

ALCALInIDADE ToTAL ALTA 
(ACImA DE 120 PPm):

O pH, potencial hidrogeniônico, é um  parâmetro de medida da acidez, neutralidade ou 
alcalinidade da água. A água balanceada é aquela que não produz irritação nos olhos e muco-
sas dos banhistas, não corrói equipamentos, cimento ou argamassas e também não deposita 
incrustações sobre superfícies submersas.

O equilíbrio da água é obtido mantendo o pH e a alcalinidade na faixa ideal. A água ácida 
corrói os metais dos equipamentos da piscina e água básica faz a precipitação de algumas subs-
tâncias que turvam a piscina ou  causam incrustações. Na faixa ideal, o cloro tem desempenho 
máximo. 

Ajustar o pH significa obter o pH correto. Sua escala varia  de 0 a 14. Em piscinas o pH deve 
ser mantido entre 7,4  a 7,6, garantindo que os produtos químicos tenham ação eficaz, proteção 
dos equipamentos e conforto dos banhistas.

Faça a medição do pH e do cloro com o Kit Aquachek Hidroazul, que fornece resultados 
precisos  e evita gastos com produtos.

O pH abaixo de 7,4 poderá causar irritação na pele e nos olhos,  corrosão  dos equipamen-
tos e gerar um consumo maior de cloro.

Alcalinidade Encontrada Dosagem para cada m3 (g)
0

10

20

30

40

50

60

70

204g

187g

170g

153g

136g

119g

102g

85g

pH medido Dosagem para cada m2

7,2

7,0

6,8

6,6

6,5

1,2g

2,5g

5g

10g

15g

Alcalinidade Encontrada Dosagem para cada m3 (ml)
200

190

180

170

160

150

140

130

160 ml

140 ml

120 ml

100 ml

80 ml

60 ml

40 ml

20 ml

Se o pH estiver abaixo de 7,4, utilize Barrilha Hi-
droazul ou Elevador de pH Líquido Hidroazul. No caso da 
Barrilha use a dosagem de acordo com a tabela ao lado. 

Se estiver abaixo de 6,5, faça a correção indicada para 
6,5. No dia seguinte faça nova medição e corrija-o se ne-
cessário. 

 Verifique a instrução da embalagem.
•	Embalagens	de	2	kg	e	25	kg.

pH E ÁGUA BAlANCEADA:

4.2.3. pH
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POSSUI TRÊS FINAlIDADES BÁSICAS:

O Elevador de pH é um produto líquido 
concentrado de fácil dosagem e aplicação, eleva 
o pH rapidamente. Neutraliza a acidez da água 
evitando a ardência dos olhos e endurecimento 
dos cabelos, além de tornar a ação do cloro mais 
eficiente. Corrige o equilíbrio químico da água. 
Embalagem de 1 litro. Use o Elevador de pH 
Hidroazul de acordo com a tabela abaixo.

Se o pH estiver acima de 7,6, ele vai reduzir a 
eficiência do cloro e poderá causar problemas como 
incrustações brancas, cinzentas ou marrons nos tubos 
e em outras partes do sistema de circulação de água, 
além de irritar  os  olhos e deixar a água turva. Se o 
pH estiver acima de 7,6, utilize o Diminuidor de pH e 
Alcalinidade Hidroazul de acordo com tabela abaixo.  
Estando acima de 8,4, faça a correção indicada para 
8,4. No dia seguinte faça nova medição e corrija-o, se 
necessário. Verifique a instrução da embalagem.

•	Embalagem	de	1	litro.

1.DEsInFETAR: Elimina os microrganismos patogênicos, ou seja, que causam doenças (bactérias, fungos e outros) que não são visíveis a olho nu. Evita  
que outras impurezas, como algas, se instalem na água e tornem-se visíveis. Elimina e previne a transmissão de infecções, doenças e odores desagradáveis. 

2. oxIDAR: Queima os  restos de  microrganismos  mortos  e  outros  contaminantes  que podem servir de alimentos  a  microrganismos  vivos  ou  
transmitir  cores, sabores e odores à água.

Os produtos devem ser adicionados sempre em um balde com água da piscina. Depois de misturado jogue na água espalhando por toda a superfície da piscina 
para garantir uma completa homogeneização.

4.2.4. OXIDAçãO

4.2.5. ClORAçãO

E quAnDo o pH não oBEDECE?
a característica mais evidente de um problema com a alcalinidade total da água é o pH desobediente. por mais que sejam feitas 

as correções com Barrilha ou elevador de pH, ele não se mantém na faixa ideal. Como a alcalinidade da água é caracterizada pela 
presença de materiais alcalinos dissolvidos (bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos) reflete na propriedade da água de resistir às 
mudanças de pH. é importante testar a aLCaLinidade totaL da água mensalmente para proceder às correções com o estaBiLiZador 
de pH HidroaZuL ou diminuidor de pH e  aLCaLinidade HidroaZuL.

IMPORTANTE: 
Ao iniciar o tratamento da sua piscina, não esqueça seu KIt tEStE AQUACHEK e KIt tEStE ALCALINIDADE para garantir uma água saudável.

PoderOX 
Forte agente oxidante para águas de piscinas que utilizam cloro e que necessitam da oxidação frequente para destruir 

contaminantes que consomem o residual de cloro, causam turbidez na água, odores desagradáveis e irritação na pele e 
nos olhos. 

Elimina a matéria orgânica, oleosidade da água e outros contaminantes sem formar cloraminas e sem cheiro. Substitui 
a supercloração. Reduz o consumo e aumenta o poder desinfetante do cloro. Não forma trihalometanos (resíduos 
cancerígenos). Não precisa pré-dissolver. Não mancha (descolore) piscinas de fibra, vinil, superfícies pintadas ou roupa de 
banho. Melhora a cristalinidade da água. A piscina pode ser utilizada por banhistas 15 minutos após sua aplicação e o 
residual de cloro fica livre para a tarefa de desinfecção.

•	Embalagem	de	450g.

Microrganismos vivos e matéria orgânica

Microrganismos mortos e matéria orgânica

Microrganismos mortos e matéria orgânica

Gases e cinzas materiais

+

+

Ação desifectante

Ação oxidante

dosaGem:
piscinas com pouca frequência: 12g/m³ a cada 15 dias.
piscinas, com grande frequência e/ou aquecida: 20 a 25g/m³ a cada 7 dias. 
oBs: Dosagens maiores ou mais frequentes podem ser necessárias em condições excepcionais de uso.

pH encontrado
Dosagem de Elevador  
de pH para cada m3

7,0  a 7,2

6,8 a 7,0

abaixo de 6,8

10ml

15ml

20ml

pH medido Dosagem para cada m3

8,4 ou +

8,0 a 8,3

7,8 a 7,9

7,5ml

5ml

3ml

IMPORTANTE: 
Ao iniciar o tratamento da sua piscina não esqueça seu KIt tEStE AQUACHEK e KIt tEStE ALCALINIDADE para garantir uma água saudável.
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ClORO HIDROAzUl E SUAS DOSAGENS:

IMPORTANTE: 
Ao iniciar o tratamento da sua piscina, não esqueça seu KIt tEStE AQUACHEK e KIt tEStE ALCALINIDADE para garantir uma água saudável.

RECOMENDADO USAR QUANDO:

•	Houver	contaminação	da	água	com	animal	morto,	fezes,	urina,	etc;

•	Períodos	de	muito	calor;	

•	Crescimento	de	algas;

•	Grande	quantidade	de	banhistas	frequentando	a	piscina;	

•	Forte	chuva;	

•	O	banhista	estiver	queixando-se	de	ardência	nos	olhos	(considerando	pH	na	faixa	ideal);	

•	Odor	desagradável;

•	Cloro	rapidamente	consumido,	não	apresentando	residual	nos	testes	realizados.

A SUPERClORAçãO é A ADIçãO DE ClORO NA ÁGUA DA PISCINA EM UMA QUANTIDADE  SUPERIOR ÀQUElA NORMAlMENTE USADA.

O mais poderoso cloro granulado para tratamento de água de piscina. Seu teor de 70% 
garante o melhor efeito oxidante e desinfetante. Produto também indicado para uso em 
piscinas aquecidas e cobertas e para eliminar matéria orgânica e odores desagradáveis. 

•	Embalagens	de	1	kg,	2	kg,	5	kg,	10	kg	e	40	kg.

dosaGem:                                                                                 
manutenção: 3,5 g para cada 1.000 litros em dias alternados.
Choque leve (piscina levemente esverdeada): 6,5 g para cada 1.000 litros.
Choque (piscina verde): 13 g para cada 1.000 litros de água.

3. A água deve ser mantida com um residual de desinfetante que previna novas contaminações trazidas a todo o momento pelos mesmos meios de 
contaminação.

DIFERENçAS NOS ClOROS:

ClORO lIVRE:

Existem diversos tipos de cloro, de diferentes famílias químicas, e que em reação com a água, fornecem o mesmo cloro ativo, ou ácido hipocloroso (que 
é o verdadeiro desinfetante). Apesar de todos formarem o ácido hipocloroso, são totalmente diferentes e cada um tem suas particularidades que os tornam 
mais indicados para um tipo de aplicação do que para outra. Para saber qual  o cloro ideal que você deve usar, precisa levar em conta diversos fatores: 

É a medida da eficácia sanitizante do cloro na água. Faixa ideal de cloro livre a ser mantida é de 1 a 3 ppm (ppm = partes por milhão).    

Este residual deve ser analisado sempre na manhã seguinte da aplicação do cloro, através do KIt tEStE AQUACHEK HIDROAZUL, garantindo que o nível 
de cloro esteja na faixa ideal de 1 a 3 ppm.

APLICAçãO DE CLORO:

 Antes de aplicar qualquer cloro verifique se o pH e a alcalinidade  encontram-se  na faixa ideal e se necessário faça a correção.  As aplicações de cloro 
devem ser feitas preferencialmente no final da tarde, sempre adicionando o produto no balde com água misturando bem para dissolver. 

Nunca coloque o produto e depois a água. Nunca misture cloro orgânico (dicloro e tricloro isocianúrico) com cloro inorgânico (hipoclorito de cálcio e 
de sódio). Verifique todas as instruções do rótulo antes de usar os produtos. É fundamental observar e providenciar para que as proximidades das piscinas 
também estejam limpas e saudáveis.

  É comum casas com piscinas que tenham gatos, cachorros, passarinhos, ou outros animais que eventualmente podem eliminar dejetos nas 
proximidades da piscina, o que acaba por contaminá-la. Neste caso, o procedimento deve ser retirar os  dejetos, lavar o local e desinfetá-lo com cloro, fazendo 
uma supercloração. 

Para ajustar o cloro livre verifique a dosagem de cloro necessária e espalhe por toda a superfície. Filtre de 6 a 12 horas, ou de acordo com a instrução do 
fabricante do filtro. Medir usando o KIt tEStE AQUACHEK HIDROAZUL e, se o resultado não for o desejado, repetir o procedimento.

tRAtAMENtO DE CHOQUE (SUPERCLORAçãO):

•	Concentração	de	cloro	ativo:	quantidade	de	cloro	ativo	(ácido		hipocloroso)	que	você	precisa	colocar	na	água	para	mantê-la	com	residual	de	cloro	ativo	 
          livre sempre na faixa ideal. 

•	Estabilidade	a	armazenagem:	Alguns	cloros	são	mais	estáveis	do	que	outros	quando	estocados	por	um	certo	tempo.	

•	Estabilidade	a	luz	solar:	cloros	estabilizados	contra	a	luz	solar	permanecem	mais	tempo	na	água	do	que	os	não	estabilizados.

•	Corretivos	de	pH:	Cloros	mais	concentrados,	que	apresentam	menor	consumo	e/ou	que	tenham	pH	mais	próximo	ao	da	água	da	piscina		

 demandarão menos corretivo de pH. 

•	Segurança:	Produtos	sólidos	e	concentrados	são	mais	seguros	de	manusear,	transportar,	armazenar	e	também	ocupam	menos	espaço.

   

ClORO PREMIUM (HIPOClORITO DE CÁlCIO):
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HCA ClORO ESTABIlIzADO (TRIClORO-S-TRIAzINA TRIONA):

DIClORO ORGÂNICO (DIClOROISOCIANURATO DE SóDIO):

ClORO MUlTIAçãO  (DIClOROISOCIANURATO DE SóDIO):

DIClORO GRANUlADO ESTABIlIzADO (DIClOROISOCIANURATO DE SóDIO):

Cloro orgânico estabilizado com alto poder de purificação. Sua eficiente estabilização 
torna o produto muito econômico e eficiente. Acompanha grátis Estabilizador de pH que 
auxilia na manutenção da alcalinidade e pH.

•	Embalagens	de	4	kg,	12	kg	e	50	kg.

Cloro orgânico estabilizado, granulado, excelente agente oxidante e sanitizante. Composto 
de 100% Dicloroisocianurato de sódio, contém 60% de cloro ativo. Sua elevada concentração 
associada à estabilização proporciona excelente rendimento em menores dosagens. Pode ser 
utilizado para tratar água de piscinas e água para consumo humano. 

•	Embalagens	de	1	kg,	10	kg	e	50	kg.

Cloro orgânico, azul, granulado, de rápida dissolução e estabilizado, garante a ação do 
cloro por mais tempo. Possui agentes algicidas com ação contínua que previnem a formação 
de algas. Único com ação fungicida que  combate e elimina fungos causadores de doenças. 
Contém oxidante que atua na matéria orgânica e aumenta o rendimento do cloro. Possui 
estabilizadores de pH e de alcalinidade que garantem o equilíbrio químico da água. Contém 
clarificante que deixa a água mais cristalina e auxilia na filtração.

•	Embalagens	de	1	kg,	5	kg,	10	kg	e	50	kg.

tradicional cloro orgânico, granulado e estabilizado com ação prolongada e dissolução 
rápida. Não altera o pH da água e não deixa resíduos insolúveis. 

•	Embalagens	de	1	kg,	2	kg,	2,5	kg,	5	kg,	10	kg	e	50	kg.

dosaGem para desinfeCção de áGua para Consumo Humano: 
dissolva 2,5 g para cada 1.000 litros de água a ser tratada. misture a 
solução até completa dissolução.

ClORO PARA ÁGUA POTÁVEl E PISCINAS

dosaGem:
• Condicionamento: 4 g para cada 1.000 litros diariamente durante 4 semanas.
• Manutenção: Após as 4 semanas, reduzir para 3 g para cada 1.000 litros em dias 
  alternados.
• Choque: 15 g para cada 1.000 litros de água.

dosaGem para desinfeCção de áGua de pisCina:                                                                                 
• Condicionamento: 2 g para cada 1.000 litros diariamente durante 4 semanas.
• Manutenção: Após as 4 semanas, utilizar 2 g para cada 1.000 litros, em dias  
   alternados.
• Choque: 10 g para cada 1.000 litros de água.  

dosaGem:                                                                                 
• Condicionamento: 3 g para cada 1.000 litros diariamente durante 4 semanas.
• Manutenção: Após as 4 semanas, utilizar 3 g para 1.000 litros, em dias  
   alternados.
• Choque: 15 g para cada 1.000 litros de água.  

dosaGem:                                                                
• Condicionamento: 3,5 g para cada 1.000 litros diariamente durante 4 semanas.
• Manutenção: Após as 4 semanas, utilizar 3,5 g para cada 1.000 litros em dias  
    alternados.
• Choque: 16 g para cada 1.000 litros de água.   
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MIX BlUE ClORO ESTABIlIzADO (TRIClORO - S - TRIAzINA TRIONA):

PASTIlHAS DE TRIClORO MUlTIAçãO (TRIClORO - S - TRIAzINA TRIONA):

Cloro orgânico estabilizado, de cor azul, em grânulos finos, para tratamento de água 
de piscina. Possui em sua formulação agentes controladores de pH e alcalinidade. Reduz 
operações com ajustes químicos e consumo de outros produtos. Sua ação efervescente 
garante fácil dissolução. Em piscinas de azulejo, o produto pode ser aplicado diretamente na 
água da piscina.  

•	Embalagens	de	3	kg,	10	kg	e	50	kg.

tricloro estabilizado, com 90% de cloro ativo. Sua fórmula exclusiva possui ação que 
desinfeta, clarifica e combate o crescimento das algas. Única pastilha com ação fungicida que 
previne doenças de pele. Para uso em cloradores ou flutuadores. O uso em conjunto com os 
cloros da linha Hidroazul proporciona grande economia e praticidade.  

A Pastilha Multiação Hidroazul dura aproximadamente 15 dias, suficiente para piscinas de 
até 20.000 litros.

•	Embalagem	com	pastilhas	de	200	g	(individual	e	pote).

dosaGem:                                                                                 
Condicionamento: 3 g para cada 1.000 litros diariamente durante 4 semanas.
Manutenção: Após as 4 semanas, 1,5 g para cada 1.000 litros diariamente ou 
3 g para cada 1.000 litros em dias alternados.
Choque: 15 g para cada 1.000 litros de água.

PASTIlHAS DE TRIClORO PREMIUM  (TRIClORO-S-TRIAzINA TRIONA):

Garante ação contínua e duradoura. Composta por 100% tricloro, contém 90% de cloro 
ativo. É um poderoso agente desinfetante para uso em cloradores ou flutuadores. O uso em 
conjunto com os cloros da linha Hidroazul proporciona grande economia e praticidade. 

A Pastilha Premium Hidroazul dura aproximadamente 15 dias, suficiente para piscina de até 
20.000 litros. 

•		Embalagem	com	pastilhas	de	200	g	(individual	e	pote)	
				e	pastilha	de	10	g	em	pote	contendo	700	g.

WEEKEND:

Único e revolucionário tratamento para piscinas sujas e sem tratamento há muito tempo. Dispensa o uso 
de outros produtos. Limpa a piscina da noite para o dia, deixando-a pronta para o uso. Corrige o pH, elimina 
algas, decanta as impurezas, desinfeta e clora a água. Garante seu final de semana feliz. Ideal para piscinas 
de chácaras, sítios e casas de veraneio. 

Embalagem	de	4	kg.
Na sacola contém 2 sacos plásticos, o nº 1 e nº 2. As dosagens são pré-calculadas para piscinas de 

50.000 litros. Caso a piscina tenha capacidade diferente, basta calcular a proporção adequada.
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INStRUçõES DE USO:

1 - Retire todas as impurezas físicas da água tais como folhas, insetos, capim, bichos, etc com uma peneira. Escove a lateral e o fundo da piscina antes de 
aplicar este produto.

2 - Coloque em um balde aproximadamente 5 litros de água da própria piscina. Abra o saco nº1(saco vermelho) e despeje todo o conteúdo no balde 
dissolvendo bem por cerca de 5 minutos, espalhando em partes iguais por toda a superfície da piscina.

3 - Após a aplicação do saco nº1 (saco vermelho) lave bem o balde para eliminar os resíduos e iniciar o tratamento com o produto do saco nº 2 (saco azul) 
despejando todo o seu conteúdo no balde com água. Misture bem e espalhe por toda a superfície da piscina.

Nas piscinas de fibra ou de vinil agite bem o produto até que não haja grãos na dissolução total, eliminando o risco de provocar manchas, especialmente 
se o despejo for num único ponto da piscina. Essa é a recomendação adequada para os materiais plásticos de revestimento.

4 - No início do dia e com a água já cristalina remova os resíduos depositados no fundo da piscina através de aspiração. 

5 - Ligue o filtro na posição “ASPIRAR AO ESGOtO” para que o despejo não passe pelo equipamento. Siga as instruções do equipamento. 

KIT PARA TRATAR ÁGUA DE PEQUENAS PISCINAS

Produto inovador no mercado de piscina, específico para tratar água de piscinas infláveis, 
portáteis e desmontáveis. Mantém o pH e o cloro da piscina nos níveis ideais para banho. Não 
exige conhecimentos técnicos. Sua piscina sempre pronta para o banho. É rápido, econômico, 
prático e eficiente. Hidroazul comercializa o refil do Kit Pequenas Piscinas.  

ATEnÇão: após a aplicação dos dois produtos o filtro não deverá ser ligado, pois este processo irá atrapalhar o efeito 
imediato do produto em contato com a água imunda. deixe em repouso constante da noite para o dia. aspirar drenando a 
sujeira na manhã do dia seguinte ou 8 horas após a aplicação conjunta dos dois produtos.

ImPoRTAnTE: 
Com essa aplicação, você não precisará se preocupar com o pH e a alcalinidade, pois os produtos se encarregarão de 
regular tudo enquanto você descansa.

formas de uso:

dosaGem de CLoro para manutenção em pisCinas aqueCidas:

• Aplicar todo o conteúdo do Estabilizador de pH na água da piscina.
• Colocar no Clorador Flutuante 1 (uma) pastilha para cada 1000 litros.
• As pastilhas duram aproximadamente 7 a 10 dias no Clorador Flutuante. Reponha 
as mesmas quando necessário.

Use 30% mais sobre a quantidade prevista nas embalagens, para compensar as perdas adicionais que resultam do aquecimento da água.

o CLoro faZ arder os oLHos e deixa os CaBeLos duros?
Não. O pH desajustado fora  da  faixa  ideal  pode  causar  irritações  na  pele e nos olhos dos banhistas. Para resolver o problema ajuste o pH com os produtos 
HIDROAZUL indicados.

Água com mau cheiro:

É a situação característica de locais onde a piscina é usada sem cuidados (banhistas suados, urina na água, etc) ou usada com frequência. O mau cheiro 
(aparentemente cheiro de cloro) é causado pelas cloraminas que existem originalmente no suor, na urina, etc. Geralmente, neste caso, o pH deve estar alto.

•	PoderOX	-	25	g	para	cada	1.000	l

•	Cloro	Premium	-	13	g	para	cada	1.000	l

•	Cloro	Multiação	-	15	g	para	cada	1.000	l

•	Dicloro	Orgânico	-	10	g	para	cada	1.000	l

•	Dicloro	Granulado	Hidroazul	-	16	g	para	cada	1.000	l

•	HCA	Hidroazul	-	15	g	para	cada	1.000	l

•	Mix	Blue	-	15	g	para	cada	1.000	l

•	Deixe	decantar	até	a	manhã	seguinte	e	aspire	o	fundo	cuidadosamente	com	o	filtro	na	posição	drenar.
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As algas são organismos aquáticos micro ou macroscópicos que causam problemas estéticos na piscina, inconvenientes relacionados com a diminuição 
da transparência de suas águas e a formação do “limo” escorregadio na parede. Elas são levadas com os esporos pelo ar e, durante as ventanias ou chuvas, 
podem ser conduzidas às piscinas em grandes quantidades. Encontrando condições favoráveis na água, as algas multiplicam-se rapidamente.

Há numerosas espécies de algas, mas, no tratamento de piscinas, os principais tipos são:

•	Algas	verdes	de	livre	flutuação:	que	tornam	as	águas	das	piscinas	esverdeadas.

•	Algas	negras:	mostram-se	geralmente	como	pontos	e	pequenas	manchas	aderentes	ao	fundo	nas	paredes	laterais	das	piscinas.

Algas apresentam a tendência de elevar o pH das águas devido ao consumo de gás carbônico dissolvido.

Use Algicida de Manutenção para garantir que não haja proliferação de algas. Caso a piscina já esteja com algas, use o Algicida de Choque. 

Nunca usar algicida à base de sulfato de cobre no mesmo dia que aplicar o cloro granulado em sua piscina, pode causar manchas. Use com um intervalo  
      de 24 horas.

Verifique o pH e a alcalinidade e corrija, se necessário. Escove bem o fundo e as paredes. Faça a aplicação usando a dose recomendada.

dosaGens para tratamento de CHoque 

(piscinas verdes infestadas com algas):

ALGICIDA DE CHOQUE HIDROAZUL

Em um balde plástico com água coloque 7 ml para cada 1.000 litros de água da piscina. É aconselhável    
       o uso de um decantador. 

A aplicação deverá ser feita conforme a necessidade.

DOSAGENS PARA TRATAMENTO DE MANUTENçãO:

ALGICIDA DE MANUTENÇÃO HIDROAZUL

Em um balde plástico com água coloque 3 a 5 ml para cada 1.000 litros de água da piscina. 

Faça uma aplicação a cada 4 dias para garantir melhores resultados.     

4.2.7. ClARIFICAçãO E FlOCUlAçãO (DECANTAçãO)
A clarificação é a remoção de sólidos suspensos (turbidez) nas águas. A extensão desta remoção de impurezas depende do equipamento e do tratamento 

químico empregado. Os sólidos suspensos consistem em partículas insolúveis e de sedimentação lenta. 

A coagulação é o processo de neutralização das cargas negativas das partículas que faz com que as mesmas se atraiam, promovendo aglomeração. 
Assim, formam partículas maiores denominadas flocos, aumentando a velocidade de sedimentação.

TRATAMENTO COM AlGICIDA:

FlOC PlUS 2 EM 1:

Possui ação clarificante e decantadora. Sua dupla ação garante praticidade e excelente 
desempenho em todos os tipos de piscinas. Pode ser usado como tratamento preventivo, 
evitando assim que a água fique turva ou como decantador para eliminar sujeiras acumuladas 
na água. 

•	Embalagens	de	1	litro	e	5	litros.

utiLiZação:
Verificar o pH e a alcalinidade antes da aplicação.

4.2.6. PREVENçãO E ElIMINAçãO DE AlGAS



16

Cubo em gel com alto poder clarificante e de fácil utilização, basta colocá-lo no pré filtro ou 
skimmer. Mantém a água cristalina por até 15 dias. Elimina as micropartículas causadoras de 
turbidez que ficam suspensas na água e promove um brilho incomparável. Ideal para piscinas 
que possuem iluminação subaquática. 

•	Embalagem	unitária	de	90	g	e	blister	contendo	2	unidades	de	90	g	cada.
Um cubo clarifica até 90.000 litros de água durante 10 a 15 dias, dependendo da utilização 

do filtro.

Ele funciona aglomerando partículas submicrônicas para que possam ser aprisionadas 
pelo filtro, aumentando sua eficácia para que a água da piscina permaneça cristalina. Reduz 
o consumo de cloro ao remover contaminantes da água, liberando-o para atacar bactérias. 
Elimina micropartículas  incluindo esporos de algas. Verifique a alcalinidade, o pH e o cloro e se 
necessário faça o ajuste. 

Coloque um cubo de Floc Gel na cesta do pré-filtro ou do skimmer. Após 24 horas de uso, 
faça a  retrolavagem do filtro.

Produto com alto grau de pureza, granulado, para decantação de água de piscina com 
a tradição do Grupo Bauminas há mais de 50 anos no mercado de saneamento. Produto de 
fácil dissolução, com alta eficiência de floculação e decantação. transforma a água turva em 
cristalina.

•	Embalagens	de	2	kg,	25	kg	e	50	kg.
Verifique o pH e a alcalinidade da água e, se necessário, faça o ajuste. Em seguida, dissolva 

em um balde plástico com água, 40 g de Sulfato de Alumínio Hidroazul para cada 1.000 litros 
de água. Distribua uniformemente a solução sobre a água da piscina. Com a adição do Sulfato, 
a água ficará com o pH baixo. Para correção, dissolva em um balde plástico com água 16 
g de Barrilha Hidroazul para cada 1.000 litros de água e distribua sobre a água da piscina, 
imediatamente após a adição do Sulfato de Alumínio.

Não ligue o filtro. Para obter decantação completa e uniforme, deixe a água em repouso 
por um período mínimo de 12 horas. Em seguida, aspire drenando cuidadosamente o fundo da 
piscina.

para CLarifiCar:

• Ligue o filtro na posição “filtrar”. 

• Adicione em um balde plástico com água, 1,5 ml de Floc Plus 2 em 1, para cada 1.000 litros de água da piscina. 

• Distribua bem a solução sobre a superfície da água.

• Mantenha o processo de filtração  de 6 a 8 horas seguidas, conforme a indicação do fabricante do filtro. 

• Se necessário, aspire o fundo da piscina após a clarificação.  

para deCantar:

• Adicione em um balde plástico contendo água, 12 a 15 ml de Floc Plus 2 em 1, para cada 1.000 litros de água da piscina. 

• Distribua bem a solução sobre toda a superfície da água.

• Não ligue o filtro. Para obter decantação completa e uniforme, deixe a água em repouso por um período mínimo de 12 horas. Em seguida, aspire cuidadosamente  
          o fundo da piscina.

atenção: 
Se a água estiver suja, turva e levemente esverdeada, não havendo ainda necessidade de decantação, use de 3 a 6 ml de Floc Plus 
2 em 1 para cada 1.000 litros de água a tratar. Para uma boa clarificação, é necessário obedecer ao tempo de filtração recomendado 
pelo fabricante do filtro e verificar a sua capacidade. Siga corretamente as instruções do fabricante.

SUlFATO DE AlUMíNIO:

FlOC GEl:
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É um produto feito a partir de uma solução de tiossulfato de Sódio. Indicado para deixar 
o teor de cloro dentro dos padrões após realizar cloração de choque.

•	 	Embalagem	de	1	litro.

DIMINUIDOR DE ClORO HIDROAzUl:

modo de usar: 
• Retirar os desinfetantes à base de cloro dos skimmers ou  
    cloradores.  
• Medir o residual de cloro. 
• Utilizar o produto na dosagem de acordo com a tabela ao lado,  
   sempre com a filtração em funcionamento.

5. ALGuns PRoBLEmAs

Algumas piscinas são abastecidas com águas de poços ou minas. Esse tipo de 
água, apesar de ser uma fonte mais econômica, muitas das vezes apresenta coloração 
ao aplicar cloro na água. Isso ocorre, pois as águas subterrâneas normalmente são 
ricas em metais. Os metais além de alterar a cor da água, causando um efeito estético 
não desejado, podem também manchar as roupas, as paredes e fundo da piscina. O 
uso dessas águas em piscinas faz o consumo de cloro ser maior do que nas piscinas 
preenchidas com água livre de metais.

Para avaliar se a água que vai abastecer sua piscina possui metais, basta colocar aproximadamente 10 litros dessa água em um balde branco, em seguida 
adicionar uma pequena pitada de cloro, aguarde 30 minutos, a mudança de cor da água indica presença de metais. 

existem dois tipos de tratamento e estes estão desCritos aBaixo:
para que os metais sejam completamente oxidados utilize o cloro conforme a tabela:

Como desCoBrir se a áGua Contém metais em exCesso? 

utilize 20g para cada
1.000 litros de água

utilize 25g para cada
1.000 litros de água

utilize 25g para cada
1.000 litros de água

utilize 25g para cada
1.000 litros de água

utilize 22g para cada
1.000 litros de água

utilize 25g para cada
1.000 litros de água

Água com presença de metais

LEMBREtE: Em seguida, utilize SULFAtO DE ALUMÍNIO ou Floc  Plus 2 em 1  na  dosagem de decantação. O objetivo é  garantir  a  
oxidação  total  dos íons metálicos já que, somente na forma de oxidado, eles  serão  floculados, decantados e  eliminados por aspiração. 
Lembre-se de que a aspiração deve ser feita com o filtro na posição DRENAR.

O Controlador de Metais Hidroazul é um produto específico para remover os metais, além de remover as manchas no fundo da piscina causadas 
por ferrugem como marcas de tampinhas de garrafas, pregadores etc, e também manchas nas paredes da piscina devido a presença de metais na água. 

Verifique se o residual de cloro está no máximo em 1 ppm. Se necessário, faça o ajuste.

Em um balde plástico com água, adicione 15 ml a 50 ml do CONtROLADOR DE MEtAIS HIDROAZUL para cada 1.000 litros de água da piscina. 
Distribua bem a solução sobre toda a superfície da água e deixe filtrando por 8 horas, de preferência no final da tarde. O processo de filtração deve ser feito 
durante 4 dias. Não pode ser adicionado nenhum produto durante esses 4 dias.

•	 Embalagem	de	1	litro.

Outro tratamento pode ser feito da seguinte maneira:

Taxa de cloro 1 ppm

4 ml 8 ml 13 ml 16 ml

2 ppm 3 ppm 4 ppm

Dosagem para
cada m3

ferro COlORAçãO AVERMElHADA

COlORAçãO ACINzENTADA-NEGRA

COlORAçãO VERDE AzUlADA

maGanês

CoBre

Premium Dicloro GranuladoHCA Mix Blue Dicloro Orgânico Multiação
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Verifique se o residual de cloro está no máximo em 1 ppm. Se necessário, faça o ajuste. Aplique o Controlador de Metais Hidroazul na dosagem de 50 ml 
para cada 1.000 litros de água diretamente sobre a superfície, o mais próximo da mancha, com filtração em funcionamento, de preferência à noite ou no final 
da tarde. Filtrar por 8 horas diariamente durante 1 semana.

Escove diariamente a área manchada por uma semana. Faça a retrolavagem do filtro diariamente enquanto durar o procedimento.
Se a mancha não desaparecer na primeira aplicação, repetir o tratamento.

Diversas sujeiras e também o acúmulo de bronzeador podem levar a uma borda suja, e de aparência ruim, além de favorecer os contaminantes, pois a sujeira 
de borda serve de alimento e abrigo para estes microrganismos. Use o Limpa Bordas conforme visto no tratamento físico página 5.

Envolver	a	peneira	com	um	pano	limpo	e	fazer	a	limpeza	da	superfície.	Faça	oxidação	com	PoderOX	conforme	página10.		

Alcalinidade total desajustada. Verificar o tratamento a ser feito nas páginas 8 e 9.

É uma característica de pH desajustado. Ver tratamento nas páginas 9 e 10.  

Reduzir o pH da água para 6,5 usando o Diminuidor de pH e Alcalinidade Hidroazul e recircular a água por no mínimo 6 horas, todos os dias durante uma 
semana. Escove a região onde está localizada a mancha e nunca use esponja de aço ou dupla-face.

Se a mancha persistir, deixe a piscina com pH 6,5 até a remoção completa com uma simples escovação. Após a eliminação da mancha, medir a alcalinidade total 
e o pH ajustando se necessário. Para que a piscina volte a ter o residual entre 1 e 3 ppm, realizar uma supercloração conforme visto anteriormente e depois deixe o 
filtro ligado de 6 a 12 horas, seguindo a recomendação do fabricante do filtro.

Possivelmente causada por material orgânico, produto químico fora da validade ou excesso de produto químico usado no tratamento. Verifique se o produto está 
dentro	do	prazo	de	validade.	Remova	a	espuma	da	superfície	com	um	pano	em	volta	da	peneira	e	faça	oxidação	com	PoderOX	conforme	página	10.

Causado pela presença de cloramina, que é uma combinação de suor, urina e outros compostos. O cheiro forte de Cloro nestes casos significa falta 
de cloro e não excesso.

Medir	o	pH	e	a	alcalinidade,	ajustando	se	necessário.	Fazer	a	aplicação	de	PoderOX	para	oxidar	matéria	orgãnica	ou	supercloração	conforme	visto	
anteriormente. Sempre manter o residual de cloro entre 1 e 3 ppm.

Medir o pH, alcalinidade e o cloro, ajustando se necessário. Fazer a supercloração conforme visto anteriormente. Sempre manter o residual de cloro 
entre 1 e 3 ppm.

É a situação característica de alta turbidez causada por grande quantidade de matéria orgânica em suspensão. Há duas opções de tratamento:
Utilizar	SULFATO	DE	ALUMÍNIO	HIDROAZUL	na	dosagem	de	40	g/	1.000	l	seguido	de		16	g/1.000	l	de	Barrilha	Leve.	Deixar	a	piscina	em	repouso	por	12	

horas. Após decantar toda a  sujeira, aspirar com o filtro na posição drenar;
Ou utilizar FLOC PLUS 2 EM 1 na dosagem de decantação.

Esta	condição	caracteriza	a	água	em	que	o	pH	e/ou	alcalinidade	está	alto	e/ou	contém	material	em	suspensão	(Turbidez)	em	quantidade	não	muito	grande.	
Neste caso a água se apresenta relativamente limpa, não mostrando, entretanto, o brilho característico da água realmente limpa. Faça a medição do pH e 
alcalinidade e faça o ajuste. Depois, filtre até voltar a cor e o brilho característicos.

A superestabilização é o acúmulo de ácido cianúrico proveniente de cloros orgânicos na água da piscina e pode acontecer quando o nível do ácido cianúrico 
ultrapassar 200 ppm. Se isso acontecer o cloro não consegue fazer a oxidação da matéria orgânica e a água perde a cristalinidade, fica verde e apresenta leitura 
de cloro livre. Será necessário drenar parcialmente a água da piscina e repô-la com uma nova.    

Piscina com Revestimento Manchado por Metais:

Sujeira e Gordura nas Bordas da Piscina:

Superfície da Água Oleosa:

Dificuldade de Ajustar o pH:

Irritação nos Olhos/Cabelos Ressecados:

Espuma na Água:

Água Turva com Forte Cheiro de Cloro:

Doenças Causadas por Bactérias e Fungos Presentes na Água:

Incrustações de Algas, Sujeiras ou Calcificação Provocando Manchas nos Azulejos e em Piscinas de Fibra e Vinil:

Água Turva (barrenta):

Água Turva (leitosa):

Superestabilização - Piscina apresenta residual de Cloro livre, porém está Turva/Esverdeada:
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6. TRATAmEnTo sEmAnAL DE VERão
oBserVaçÕes:
Cada m³ corresponde a 1.000 litros. ao adicionar produtos diferentes na piscina no mesmo dia respeite o intervalo que é informado na 
embalagem.
• Nunca usar algicida a base de sulfato de cobre no mesmo dia em que aplicar o cloro na sua piscina. Dê um espaço de tempo de 24h 
entre um e outro.
• Leia atentamente as instruções do rótulo dos produtos químicos na compra e durante sua utilização.
• Sempre utilize a dose recomendada na embalagem. 
• Não misture produtos químicos sem indicação segura a respeito.
• Se houver uso intenso da piscina ou a temperatura da região for muito elevada poderá surgir a necessidade de repetir a adição de cloro 
à piscina para que o residual de cloro se mantenha entre 1 e 3 ppm.

tratamento de CHoque: 
O tratamento de choque, ou supercloração, é a adição superior de cloro do que a normalmente usada. Verifique os procedimentos na embalagem do produto 
e use a supercloração quando: o calor for muito forte, um grande número de banhistas usar a piscina, forte chuva, contaminação da água com animais mortos, 
forte odor desagradável na água, crescimento de algas, se cloro for rapidamente consumido, não apresentando residual de cloro livre nos testes realizados. 

TRATAMENTO QUíMICO

TRATAMENTO FíSICO

MEDIR UMA VEz POR MÊS AJUSTANDO SE NECESSÁRIO

SIM

SIM

1,5 ml/m3

5ml/m3

3,5 g/m3

2,0 g/m3

3,5 g/m3 3,5 g/m3 3,5 g/m3 3,5 g/m3

3,0 g/m3 3,0 g/m3 3,0 g/m3 3,0 g/m3

3,0 g/m3 3,0 g/m3 3,0 g/m3 3,0 g/m3

3,0 g/m3 3,0 g/m3 3,0 g/m3 3,0 g/m3

Coloque no flutuador uma pastilha para cada 20.000 litros repondo quando necessário

Todos os dias. Use Floc Gel para ajudar a clarificar a sua água

Uma vez por semana

Seguir as instruções do fabricante

Quando necessário

Quando necessário

Quando necessário

Quando necessário 15ml/m3

Quando mecessário 40 g/m3 seguido por 16g/m3 de Barrilha

Coloque no flutuador uma pastilha para cada 20.000 litros repondo quando necessário

3,5 g/m3

2,0 g/m3

3,5 g/m3

2,0 g/m3

3,5 g/m3

2,0 g/m3

SIM SIM

SIM

SIM

De 12g/m3 

a 25 g/m3

SIM

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

Medir a alcalinidade total e verificar se ela 
está entre 80 e 120 ppm com o Kit de Teste 

Alcalinidade Hidroazul

Medir o cloro livre verificando se o residual 
está entre 1 e 3 ppm usando o Kit de teste 

Aquachek Hidroazul

Clarificar com Floc Plus 2 em 1

Colocar Algicida Manutenção Hidroazul

Decantação com Floc Plus 2 em 1 
ou Sulfato de Alumínio

Medir o pH verificando se está entre 7,4 e 7,6 
com o Kit de teste AQUACHEK HIDROAzUl

Oxidar com PoderOX

Clorar com a dose de manuntenção usando 
cloro de sua preferência

ClORO PREMIUM

DIClORO ORGÂNICO

FIlTRAR A ÁGUA

HCA

RETROlAVAR O FIlTRO

PASTIlHA PREMIUM (200g)

USAR lIMPA BORDAS HIDROAzUl

DIClORO GRANUlADO

lIMPAR O PRé-FIlTRO

ClORO MUlTIAçãO

ESCOVAR

MIX BlUE

ASPIRAR / PENEIRAR

PASTIlHA MUlTIAçãO (200g)
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7. TRATAMENTO SEMANAl DE INVERNO

oBserVaçÕes:
Cada m³ corresponde a 1.000l. ao adicionar produtos diferentes na piscina no mesmo dia respeite o intervalo indicado na embalagem.
Nunca usar algicida a base de sulfato de cobre no mesmo dia em que aplicar o cloro em sua piscina. Dê um espaço de tempo de 24h 
entre um e outro.
Ler atentamente as instruções do rótulo dos produtos químicos na compra e durante sua utilização. sempre utilizar a dose recomendada 
na embalagem. não misturar produtos químicos sem indicação segura a respeito.
esta é uma tabela que serve como sugestão de tratamento em regiões com piscina sem uso no inverno devido a baixa temperatura. 
nas regiões onde o calor é intenso e ocorre o ano inteiro, seguir a tabela do tratamento para o verão.

TRATAMENTO QUíMICO

TRATAMENTO FíSICO

MEDIR UMA VEz POR MÊS AJUSTANDO SE NECESSÁRIO

SIM

SIM

5ml/m3

1,5 ml/m3

3,5 g/m3

2,0 g/m3

3,5 g/m3 3,5 g/m3

3,0 g/m3 3,0 g/m3

3,0 g/m3 3,0 g/m3

3,0 g/m3 3,0 g/m3

Coloque no flutuador uma pastilha para cada 20.000 litros repondo quando necessário

Todos os dias. Use Floc Gel para ajudar a clarificar a sua água

Uma vez por semana

Seguir as instruções do fabricante

Quando necessário

Quando necessário

Quando necessário

Quando necessário 15ml/m3

Quando necessário 40 g/m3 seguido por 16 g/m3  de Barrilha

Coloque no flutuador uma pastilha para cada 20.000 litros repondo quando necessário

3,5 g/m3

2,0 g/m3

SIM

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

Medir a alcalinidade total e verificar se ela 
está entre 80 e 120 ppm com o Kit de Teste 

Alcalinidade Hidroazul

Medir o cloro livre verificando se o residual 
está entre 1 e 3 ppm usando o Kit de teste 

Aquachek Hidroazul

Clarificar com Floc Plus 2 em 1

Colocar Algicida Manutenção Hidroazul

Decantação com Floc Plus 2 em 1 
ou Sulfato de Alumínio

Medir o pH verificando se está entre 7,4 e 7,6 
com o Kit de teste AQUACHEK HIDROAzUl

Clorar com a dose de manuntenção usando 
cloro de sua preferência

ClORO PREMIUM

DIClORO ORGÂNICO

FIlTRAR A ÁGUA

HCA

RETROlAVAR O FIlTRO

PASTIlHA PREMIUM

USAR lIMPA BORDAS HIDROAzUl

DIClORO GRANUlADO

lIMPAR O PRé-FIlTRO

ClORO MUlTIAçãO

ESCOVAR

MIX BlUE

ASPIRAR / PENEIRAR

PASTIlHA MUlTIAçãO
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8. EXERCíCIOS DE FIXAçãO (TRATAMENTO DE ÁGUA PISCINA):
Responda o questionário abaixo e assinale na última página suas respostas. 
Devolva para a HIDROAZUL INDÚStRIA E COMÉRCIO LtDA SItUADA à RUA JOãO DIAS NEtO 18-D - VILA REIS -  CAtAGUASES-MG, CEP 36770-902  
e ganhe um certificado que o qualificará como “tratador de Piscinas Hidroazul”.   

01) Imagine uma piscina retangular com 3,00m de profundidade média, 4,00m de comprimento e 2,00m de largura. Qual o volume desta piscina? 
a) 34 mil litros                                   b) 24 mil litros                                    c) 18 mil litros  

02) Uma piscina oval com 5,00m de diâmetro maior, 1,00m de profundidade e 3,00m no diâmetro menor, possui qual volume? 
a) 11.775 mil litros                             b) 18.750 mil litros                             c) 9.750 mil litros  

03) Sabendo-se que a dosagem de cloro granulado Hidroazul é de 4 gramas por metro cúbico em dias alternados, qual é a dosagem necessária para tratar uma piscina 
retangular que possui 6,00m de comprimento, 3,00m de largura e profundidade média de 2,00m? 
a) 144 g                                             b) 100 g                                              c) 120 g  

04) Uma piscina retangular com medidas: 6m de comprimento, 3m de largura e 1,5m de profundidade média, apresentando  alcalinidade de 40ppm. Qual a dosagem de 
Estabilizador de pH deve ser adicionado para que a Alcalinidade atinja 120ppm? 
a) 3.672 g                                            b) 600 g                                              c) 2.830 g  

05) Para piscinas com água aparentemente limpa, o que deve ser feito para verificar a qualidade da água? 
a) Analisar alcalinidade, pH e cloro.  b) Decantação com sulfato de alumínio.  c) Supercloração com cloro granulado.  

06) Porque sempre antes de iniciar o tratamento da água devemos medir seu pH? 
a) Para que a água fique limpa.  b) Para evitar a evaporação.  c) Porque se o pH estiver fora do nível normal ele inibe ou elimina a ação de desinfecção do cloro, além de  
           causar corrosão ou incrustação dos equipamentos e provocar irritações na pele e olhos dos banhistas.  

07) Quais os produtos Hidroazul devemos usar para tratamento de água turva barrenta? 
a) Limpa Borda Hidroazul.  b) Barrilha Hidroazul e Sulfato de Alumínio Hidroazul ou Floc Plus 2 em 1.  c) Cloro.  

08) Água colorida ou com manchas de ferrugem podem ocorrer em algumas regiões devido ao tipo de água existente. 
O que deve ser feito nesse caso e qual produto devemos usar? 
a) Supercloração com o cloro Hidroazul, seguida de uma decantação com Sulfato de Alumínio ou usar o Controlador  de Metais Hidroazul. 
b)	Decantação	com	Sulfato	de	Alumínio	Hidroazul	na	dosagem	de	40	g/mil	litros.	
c)	Acerto	de	pH	com	Barrilha	Hidroazul	na	dosagem	de	50	g/mil	litros.		

09) Qual produto Hidroazul que limpa uma piscina verde da noite para o dia? 
a) Floc Plus 2 em 1                                 b) Cloro Weekend                                c) Limpa Bordas Premium  

10) Quando existir manchas de ferrugem localizadas no fundo da piscina, por exemplo, manchas de tampa de garrafa. Qual procedimento deve ser realizado? 
a) Utilizar Algicida Choque.  b) Utilizar Sulfato de Alumínio.  c) Utilizar Controlador de Metais, preferencialmente dentro de um tubo para concentrar o produto sobre a 
mancha.   

11) O que deve ser feito quando uma piscina apresenta mau  cheiro como por exemplo cheiro de urina, devido a presença de cloraminas? 
a)	Fazer	decantação					b)	Utilizar	o	PoderOX					c)	Utilizar	Algicida	de	Choque	

12) Quando uma piscina apresenta óleo na superfície qual o tratamento devemos utilizar? 
a)	PoderOX	 b)	Decantação		 c)	Filtração		

13) É um produto feito com Polímero, indicado para clarificar a água retirando totalmente as micropartículas deixando um efeito de polimento sobre a água. 
a) Barrilha   b) Controlador de Metais  c) Floc Gel  

14) É um produto multifuncional que possui a exclusiva ação Fungicida, capaz de eliminar fungos causadores de micoses, frieiras e etc. 
a) Algicida de Choque   b) Algicida de Manutenção  c) Cloro Multiação  

15) A área onde vamos armazenar os produtos utilizados no tratamento da piscina pode ser: 
a) A mesma onde os banhistas trocam de roupa.   b) Junto a casa de máquinas e filtro. 
c) Um lugar limpo, seguro e com ventilação protegido dos raios solares e longe do alcance de crianças e animais.  

16) O que devemos fazer quando utilizamos o Floc Plus 2 em 1 na dosagem de decantação? 
a) Filtração.   b) Deixar em repouso por 12 horas e depois aspirar drenando.  c) Limpeza do pré-filtro.  
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1

1

12

Preencha a ficha abaixo com seus dados utilizando letra de forma e um espaço para cada letra, começando sempre pelo primeiro espaço e deixando 
um espaço  livre entre as palavras; É importante preencher corretamente estes dados, pois serão utilizados em seu Certificado.

Para emissão do certificado, todos os dados devem ser preenchidos e a letra ser legível.

1 1 1 1

3

14

5

16

7

18

9

20

2

13

4

15

6

17

8

19

10

21

11

22

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

ASSINALE COM UM CÍRCULO AS RESPOStAS CORREtAS DO QUEStIONÁRIO

VOCê É:

NOME

ENDEREçO

BAIRRO

CIDADE

CEP tELEFONE EMAIL

USO O CLORO:

COMPRADOS NA LOJA:

ASSINAtURA

E OS PRODUtOS:

DATA NASCIMENTO

APARtAMENtO

DAtA

Nº

PISCINEIRO AUtôNOMO PISCINEIRO EMPRESA CONSUMIDOR LOJIStA ouTros

17) Durante os meses de inverno o correto é: 
a) Abandonar a piscina e deixar para fazer o choque quando o verão chegar 
b) Fazer tratamento de choque todos os dias 
c) Verificar o pH e o residual de cloro usando o Kit Aquachek com frequência e manter o tratamento semanal de  inverno  

18) Qual a faixa ideal de cloro livre e pH respectivamente para manutenção da piscina? 
a) 0 a 1    6,8 a 7,2  b) 0 a 3    7,2 a 7,4  c) 1 a 3   7,4 a 7,6  

19) Quando a alcalinidade total estiver acima de 120 ppm: 
a) Ajustar usando Barrilha.  b) Ajustar com Diminuidor de pH e Alcalinidade.   c) Fazer supercloração.  

20) Quando o pH não mudar ao fazer correções com produto específico:  
a) Ajustar a alcalinidade.  b) Fazer decantação.  c) Ajustar o residual de cloro.  

21) Para adicionar cloro na água: 
a) Colocar o produto e depois a água em um balde  plástico. 
b) Colocar a água no balde e depois o produto misturando bem antes de adicionar na água da piscina. 
c) Jogar o produto diretamente na água.  

22) Cloro orgânico e cloro inorgânico: 
a) Podem ser misturados em um mesmo balde, pois não apresentam risco de explosão.  
b) Nunca devem ser misturados sob risco de explosão. 
c) Podem ser adicionados juntos na água do balde.  
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granulado
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