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ALGI-PIN 

 
ALGICIDA PARA TRATAMENTO DE PISCINAS 

 
 
Composição: ALGI-PIN é uma combinação de Alquil dimetil benzil de amónio, cloros, 
estabilizantes e emulsionantes, com larga acção bactericida, algicida, fungicida e germicida.  
 
Características:  
Aspecto: Líquido  
Cor: Azul-marinho  
Aroma: Inodoro  
pH: 6,0 - 8,0 %  
Matéria Activa: 7,4 - 9,4  
 
Propriedades: O maior problema biológico que se encontra nas águas das piscinas, além 
das bactérias comuns, são as algas. O homem contribui substancialmente na formação 
destas, pois leva a água impurezas como: suor, saliva, partículas da pele e possivelmente 
urina. Estes produtos aceleram o crescimento das algas e ao mesmo tempo reduzem a acção 
do cloro aplicado. Por sua vez, as algas proporcionam um cheiro desagradável e danificam as 
instalações filtradoras. A resolução deste problema está na utilização regular de ALGI-PIN.  
 
Campo de aplicação: Tratamento de água em todos os tipos de piscinas; cobertas, 
aquecidas, ar livre, etc.  
 
Modo de emprego:  
 

Início de tratamento: Adicionar 1 litro de ALGI-PIN por cada 15.000 litros de água ou 
partes correspondentes. Depois das algas destruídas deve-se esvaziar e limpar o 
sistema, reenchendo com água.  

 
Para evitar novo crescimento de algas: Adicionar 1 litro de ALGI-PIN por cada 
30.000 litros de água ou partes correspondentes.  

 
Tratamento contínuo: adicionar 0,25 de ALGI-PIN por cada 30.000 litros de água 
ou partes correspondentes. Este tratamento deve ser efectuado de 7 em 7 dias. Após 
as chuvas, aplicar 0,25 de ALGI-PIN por cada 30.000 litros de água.  

 
Tratamento da bacia rasa para limpeza dos pés: Para efeitos de saneamento, 
utilizar cerca de 1,25 g./100% de ALGI-PIN /litro de água. Para desinfecção, utilizar 
1,75 g./100% de ALGI-PIN /litro de água. 

 
 
 
PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL 
 
PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA APCER COM O Nº 01/CEP.1381 

 


