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3-OXI ALGICIDA: elimina e previne algas em piscinas. Não 
contém em sua formulação derivados de cobre. Embala-
gem de 1 Litro.

LINHA DE PRODUTOS iGUi

1-SOLO: super desinfetante orgânico. Comba-
te os microorganismos causadores de doenças 
e previne o desenvolvimento de bactérias, que 
possam vir a aparecer na água. É adicionado 
na piscina periodicamente, em média à cada 
30 dias, ou de acordo com a necessidade indi-
cada pelo OXI MEDIDOR. Não mancha pisci-
nas de fi bra, vinil ou azulejos. É um poderoso 
agente desinfetante para águas de piscinas 
ideal para quem procura qualidade, aliada à 
praticidade. Embalagem de 1 e 5 litros.

4-OXI DECANTADOR: decanta a sujeira em suspensão na 
água da piscina, facilitando a aspiração. Substitui o Sulfato 
de Alumínio em pó. Embalagem de 1 Litro.

2-OXI MEDIDOR: fundamental na verifi cação do estado da 
água. O OXI MEDIDOR mede por meio de fi tas a concen-
tração de : SOLO, Alcalinidade Total (AT), o pH e o Cloro 
da água.
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LINHA DE PRODUTOS iGUi

5-OXI INIBIDOR DE METAIS: evita o aparecimento das in-
crustações e manchas causadas pelo acúmulo de metais 
nas paredes da piscina. Seu uso é indicado em piscina 
abastecida com água proveniente de poços artesianos, 
rios, lagos, açudes, cujas concentrações de ferro, cobre, 
manganês, cálcio e magnésio são geralmente elevadas. 
Importante: o produto não elimina as manchas já existen-
tes. Embalagem de 1Litro.

6-OXI LIMPA BORDAS: limpa bordas, neutro, biodegradá-
vel, não interfere na desinfecção da água. Embalagem de 
1 Litro.

7-OXI REDUTOR DE pH E ALCALINIDADE: acidulante 
utilizado para reduzir o pH e a Alcalinidade Total (AT) da 
água da piscina. Não emana vapor agressivo. Embalagem 
de 1 Litro.

8-OXI ELEVADOR DE pH: é um produto alcalino que neu-
traliza a acidez da água da piscina, elevando o pH. Emba-
lagem de 1 Litro.

9-OXI FLOCULANTE: Produto com ação fl oculante e de-
cantandor. Produto de fácil manuseio, com bico dosador e 
visor de dosagem. Indicado para piscinas antigas sem fi ltro 
ou com fi ltro de areia. Embalagem de 1 Litro.
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LINHA DE PRODUTOS iGUi

14-OXI CLORO: Cloro estabilizado – na função 
desinfetante (cloração). Por ser estabilizado 
(resistente à luz solar), dura muito mais tem-
po na água da piscina. Embalagens de 2kg e 
10kg.

12-OXI SULFATO DE ALUMÍNIO: Produto em pó para 
decantação de águas de piscinas. Com fácil dissolução, 
transforma água turva em água cristalina. Embalagem 
Pote de 1kg e Saco Plástico de 2kg.

13-OXI BARRILHA LEVE: Produto granulado fi no para au-
mentar o pH da água. É indispensável no tratamento de 
água de piscinas. 
Obs.: Não utilize OXI BARRILHA LEVE para elevar o pH 
de água de piscina tratada com SOLO. Embalagem Pote 
de 700gr e Saco Plástico de 2kg.

11-OXI ELEVADOR DE ALCALINIDADE: eleva a Alca-
linidade Total (AT). Estabiliza o pH, evitando as bruscas 
alterações causadas pela poluição, chuvas ácidas, abas-
tecimento com água de poços artesianos, etc. Embalagem 
de 1kg.

10-OXI BRILHO: oxidante super concentrado para uso em 
piscinas sujas e turvas. Elimina toda concentração orgâ-
nica que causa turbidez e odor na água, deixando a água 
cristalina. Adicionar quando necessário. Embalagem de 
500gr.
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15-OXI ESTOJO DE TESTE LIQUIDO: Kit utilizado para 
análise de pH e cloro ativo na água. É indispensável em 
tratamento de água de piscinas, por garantir uma melhor 
performance de ação dos demais produtos. 

16-OXI SOLUÇÃO pH E OXI SOLUÇÃO CLORO: Refi l con-
tendo reagentes específi cos para análise de cloro ativo e 
pH. Caixa com 10 refi s cada.

LINHA DE PRODUTOS iGUi

17-OXI CLORO MIX: Produto com ampla faixa 
de atuação. Granulado com dissolução rápida. 
Possui forte ação desinfetante, algistático, fun-
gicida, estabilizador de cloro com função pro-
longada, oxidante de matéria orgânica, decan-
tador, não altera o pH nem a alcalinidade da 
água, preservando o equilíbrio químico. Emba-
lagem de 2kg e 10kg.

18-OXI ESSÊNCIA: essência de eucalipto para saunas e 
ambiente. Embalagem de 480 mL.
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NORMAS DE SEGURANÇA

Os produtos químicos para piscinas são necessários para combater as bactérias, 
algas, matérias orgânicas, maximizar o uso da piscina, garantindo o bem estar e 

a saúde dos usuários. Vale lembrar que os produtos em concentrações diferentes das 
indicadas ou utilizadas diferentemente das instruções descritas nas próximas páginas 
podem ser perigosos.

Respeite sempre as informações de uso constantes nas respectivas embalagens.

Nunca misture produtos químicos diferentes; adicione-os separadamente à água. 

Nunca coloque água na embalagem caso exista produto químico nela.

Mantenha todos os produtos longe do alcance das crianças.

Mantenha sempre embalagens bem fechadas e na posição vertical.

Armazene os produtos químicos em local fresco, ventilado, longe de materiais com-
bustíveis.

Em caso de ingestão acidental, siga as indicações da embalagem.

Evite o contato com pele e olhos. Utilize luvas de borracha para manuseá-las. 

Se acidentalmente os produtos entrarem em contato direto com os usuários siga  as 
instruções do rótulo da embalagem.  

Utilize recipientes plásticos  limpos para dissolver ou diluir produtos químicos a
serem adicionados à água da piscina.

Não reutilize as embalagens vazias dos produtos. Lave-as com água da própria piscina 
antes de enviá-las para a reciclagem.

Em casos de emergências ligue: CEATOX 0800 722 6001.
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POR QUE SE DEVE TRATAR A ÁGUA DA PISCINA

O homem é o maior contaminador das águas.  Um ser humano saudável 
deixa na água da piscina aproximadamente 4.000 bactérias. Um grama de fezes 
libera 10.000.000.000 de vírus. O suor humano libera amônia e gordura. Estes re-
síduos  são alimentos para os fungos, bactérias e algas.

Manter uma piscina saudável, sem a presença de microorganismo causado-
res de doenças de pele, respiratórias, gastrointestinais, conjuntivites,  otites, entre 
outras, é garantia de saúde, lazer e conforto a qualquer tempo para os usuários.

A piscina é um investimento que valoriza o imóvel, é parte integrante dele 
e do qual se espera satisfação, conforto, segurança como retorno. Quando não 
é tratada corretamente, ela pode se tornar um foco perigoso de contaminação. O 
tratamento preventivo da água é a melhor defesa. Nos últimos anos as piscinas têm 
se popularizado com seu baixo custo e facilidade de aquisição. O conceito de “tra-
tar a piscina somente quando usá-la” pode ser fatal e ocasionar muitos problemas 
orgânicos para seus usuários. É importante se conscientizar que as crianças, são 
os maiores alvos das contaminações, já que seu sistema imunológico é mais frágil.

O tratamento químico pode ser preventivo ou corretivo. O ideal é que se 
faça o tratamento preventivo, pois com isso evita-se os problemas acima mencio-
nados, garantindo uma piscina sempre pronta para uso. Além disso é muito mais 
barato tratar preventivamente do que aplicar tradicionais coquetéis químicos no 
tratamento corretivo.

O sucesso na qualidade da água de uma piscina começa no padrão de ins-
talação, que   deve ser realizado por pessoas devidamente habilitadas. O elemento 
filtrante, deve estar sempre limpo e em perfeitas condições com seus acessórios é 
o segundo passo importante. 

O terceiro passo fundamental é a verificação do Equilíbrio Químico da água 
a ser tratada, pois sem conhecer este fator e corrigí-lo se necessário, não se obtém 
sucesso no quarto passo importantíssimo: a desinfecção.



10

SISTEMA PRATIC

A iGUi desenvolveu o sistema mais prático para instalação de piscinas, e 
com isso maior facilidade na manutenção e tratamento da água, como o próprio 
nome já diz tudo. Acompanhe a seguir:

As paredes fi cam prati-
camente auto limpantes 
devido ao atrito da água 
nas mesmas e a sujeira 
se concentra no meio, 
tornando a limpeza 
mais fácil.

Aspiração em 1 minuto.

Aspiração em 10 minutos.

Dispositivo de retorno 
da fi ltragem direcionado 
para o fundo na lateral.

No sistema tradicional 
(antigo) para a insta-
lação de retorno de 
fi ltragem, a sujeira fi ca 
depositada em toda a 
extensão do fundo da 
piscina, tornando a as-
piração mais difícil.

Dispositivo de retorno da fi ltragem direcionado para o 
fundo na lateral.

Alvo do jato.



11

COMO CALCULAR O VOLUME DA PISCINA

É muito importante saber calcular o volume de água de uma piscina, 
isto será a base de  cálculo das quantidades de produtos químicos neces-
sárias para a manutenção da qualidade da água da piscina com economia e 
segurança.

Veja como o calculo é simples.

Nos casos a seguir, todas as medidas deverão ser em metros

Unidades de medidas utilizadas:
1.000 g  __________= 1 Kg 
1.000 ml  _________= 1 litro
1.000 litros  _______= 1 m³
1 g / 1.000 litros ___ = 1 ppm
1 ml / 1.000 litros __=  1 ppm
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EQUILIBRIO QUÍMICO DA ÁGUA     

Todos os tipos de água colocada em piscinas, qualquer que seja a origem, 
contêm vários minerais em diferentes quantidades e qualidades, dependendo  da 
região. Estes minerais estão em equilíbrio entre sí e com a água, mantendo-a natu-
ralmente estável. Para termos uma água com características próximas das apresen-
tadas na natureza em sua composição química ideal, é preciso cuidar deste equilíbrio 
e, às vezes, recompô-lo. Para isso, são analisados os seguintes fatores:

- Alcalinidade Total (AT)
- pH
- Dureza Cálcica(DC);
- Temperatura (T)
- Índice de sólidos totais dissolvidos (Índice de Langlier).

ANALISADOR DO EQUILÍBRIO QUÍMICO  
Antes de iniciar qualquer tratamento químico na água da piscina é necessá-

rio verificar suas características físico-químicas (AT e pH). Para isso existe o OXI 
MEDIDOR, teste do tipo tiras que mede simultaneamente a Alcalinidade Total e o 
pH na água da piscina. O OXI MEDIDOR também mede a quantidade de SOLO e 
Cloro Livre na água da piscina.

ALCALINIDADE TOTAL (AT) 

É a medida da concentração de OXI ELEVADOR DE ALCALINIDADE na 
água da piscina. O ajuste da AT é feito antes do ajuste do pH. A faixa ideal está 
entre 80 e 120 ppm, porém sofre alteração dependendo do produto utilizado na 
piscina.

Quando a AT está muito baixa, o valor do pH pode flutuar amplamente e a 
água pode se tornar corrosiva. Se ela estiver muito alta, o pH aumentará e haverá 
formação de depósitos cálcicos na piscina e/ou equipamentos.

Faixa ideal da AT está entre 80 a 120 ppm.
Resultado abaixo de 80 ppm – Utilize OXI ELEVADOR DE ALCALINIDADE, 

conforme tabela de dosagem da embalagem.
Resultado acima de 120 ppm utilize o OXI REDUTOR DE pH E ALCALINI-

DADE de acordo  com as instruções da embalagem.

Cálculo para Correção de ALCALINIDADE TOTAL (AT)

Alcalinidade Total (ppm) Cálculo para dosagem
Zero 17 x 8 x Volumetria piscina = Kg a ser dosado
40ppm 17 x 4 x Volumetria piscina = Kg a ser dosado

ATENÇÃO: É necessário corrigir inicialmente a Alcalinidade Total da água, para 
que se consiga regular o pH no Oxi Medidor.
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CONTROLE E MANUTENÇÃO DO pH

O pH mede a acidez, a basicidade ou netralidade de uma mistura química 
qualquer, no nosso caso, a água da piscina. Quanto maior estiver esta concentra-
ção, mais baixo será o valor do pH.

A escala do pH vai de 0 a 14, onde 7.0 é o valor neutro. Qualquer valor abai-
xo de 7.0 é ácido e acima de 7.0 é básico. A faixa ideal do pH numa piscina deve 
estar entre 7.4 à 7.6.

Quando a água está com um pH abaixo de 7.4, ela se torna corrosiva, po-
dendo causar danos a piscina; a pintura (gel) é atacada. Superfícies, como tubula-
ção, aquecedores e outros equipamentos são afetados pela variação do pH. Além 
disso, o pH baixo causa irritação nos olhos dos banhistas e turva a água da piscina.

Quando o pH se encontra acima de 7.8, podemos ter a formação de depósi-
tos brancos nos equipamentos ou nas paredes da piscina. O pH alto causa irritação 
e desconforto nos olhos e pele dos banhistas.

Faixa ideal do pH está entre 7,4 à 7,6.
Resultado abaixo de 7,4 – utilizar OXI ELEVADOR de pH, conforme instru-

ções na embalagem.
Resultado acima de 7,6 – utilizar OXI REDUTOR DE pH E ALCALINIDADE, 

conforme instruções na embalagem.

DUREZA CÁLCICA (DC)

O primeiro intuito da manutenção do equilíbrio da água é controlar o teor da 
dureza cálcica. O termo “dureza cálcica” é utilizado para indicar a concentração de 
íons cálcio em qualquer água. Visualmente é possível perceber esse fator: quando 
a água entra em contato com o sabão ou sabonete e não forma espuma, a dureza 
da água é alta.

A água da piscina necessita de certa quantidade de íons cálcio para manter 
um equilíbrio. Esta quantidade deve ser suficiente para saturar a água, isto é, ter 
o máximo de íons cálcio dissolvidos na água. Se a água de uma piscina estiver 
insaturada, com menos íons do que pode ter, a tendência dessa água é retirar do 
sistema os íons faltantes, corroendo assim, parte do sistema e tornando a água 
saturada.

Se a água estiver super saturada com íons cálcio, ou seja, estiver com mais 
íons do que pode manter em  solução, a tendência é que haja uma precipitação 
dos mesmos, o que diminuirá a quantidade deles na água, mas causará depósitos 
no sistema. 

A faixa ideal da dureza cálcica é de 20 a 100 ppm. Para aumentar a dureza 
de uma água, deve-se adicionar Cloreto de Cálcio (CaCl2) a piscina, de acordo 
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com as instruções na embalagem do produto.
Se sua dureza estiver ligeiramente alta, recomenda-se a adição do OXI RE-

DUTOR de pH e Alcalinidade. Caso o valor esteja muito alto, aconselha-se a troca 
parcial (de 1/3 a 2/3) do volume de água da piscina.

A fi gura a seguir mostra o quadro da variação da DC:

1-Corrosão Plástica
2-Água Corrosiva

1-Formação de depó-
sitos;
2-Calcifi cação no fi ltro;
3-Água turva;
4-Redução da taxa de 
escoamento do siste-
ma;
5-Irritação nos olhos 
dos banhistas.

FAIXA                                                     
IDEAL 

DE
DUREZA

20 ppm   «««                »»» 100 ppm

DUREZA BAIXA                                        DUREZA ALTA

TEMPERATURA

A temperatura da água da piscina é um fator que interfere no equilíbrio geral 
da água. Em temperaturas elevadas, o cálcio se torna menos solúvel, formando 
depósitos. Há também maior liberação de carga orgânica (suor e gordura) pelos 
usuários. A faixa ideal de temperatura para piscinas é de  25 a 28 ºC . Às vezes, é 
difícil controlar a temperatura , particularmente no verão. Portanto devemos ajustar 
os demais fatores do equilíbrio para compensar as altas temperaturas.

ÍNDICE DE SATURAÇÃO – ÍNDICE DE LANGLIER

Para determinar se todos os fatores químicos de uma água balanceada es-
tão em harmonia, utiliza-se uma equação pela qual se sabe, se a água está em 
equilíbrio harmônico. O resultado desta equação é chamado de Índice de Langlier, 
ou ainda Índice de Balanço da Água.

Este Índice é usado para diagnosticar se a água está balanceada quimica-
mente, se ela está insaturada. O índice de saturação deve sempre estar de – 0,3 
a 0,5, porém estes valores não são garantia de facilidades na manutenção do ba-
lanço da água.
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A fórmula para o cálculo deste índice é:      IS = pH + FT + FC + FAT – 12,1
Onde:
IS = Índice de saturação;
pH = pH da amostra água;
FT = fator de temperatura;
FC = fator de dureza cálcica;    
FAT = fator da alcalinidade total. 

Todos estes fatores podem ser calculados a partir da seguinte tabela:

SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS (STD)

A água possui originalmente uma quantidade de substâncias sólidas dis-
solvidas. A adição de produtos químicos, uso pelos banhistas, poluição e outros 
fatores externos aumentam ainda mais a quantidade de substâncias dissolvidas. 
Como a água evapora e os sólidos não sofrem este tipo de transformação física,  
há uma tendência deles se concentrarem. Os sólidos totais dissolvidos na água de 
uma piscina não devem ultrapassar 1500 ppm.

Um alto índice de sólidos totais dissolvidos podem levar a água a fi car turva 
e corroer os acessórios ou as próprias instalações do sistema. O meio de reduzir-
mos o valor dos sólidos totais dissolvidos é fi ltrar a água da piscina com regulari-
dade.

OBS.: Os fi ltros de areia não conseguem reter essas partículas muito fi nas 
que são os sólidos totais dissolvidos, enquanto que o fi ltro de poliéster consegue.
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METAIS

Todas as águas contêm metais dissolvidos. As quantidades variam de acor-
do com a região em que se localizam os lençóis freáticos. Os metais podem causar 
manchas, ou sujar a superfície da água, além de alterar a sua cor. De acordo com 
o metal presente temos:

O nível de metais recomendado é a ausência total (0 ppm). Podemos retirar 
pequenas quantidades de metais da água por oxidação e fi ltração, ou com o auxilio 
de  um agente seqüestrante cuja função é ligar-se ao metal, evitando os efeitos 
indesejáveis. Os metais também aumentarão a quantidade de sólidos dissolvidos 
na água.

DECANTAÇÃO

É um processo usado para separar as partículas sólidas da água, e é usado 
sempre que for preciso fazer um tratamento de choque na piscina, como segue:

1- Verifi car e corrigir o pH e alcalinidade;
2- Escovar as paredes;
3- Adicionar 10mL/m³ de OXI ALGICIDA (se houver presença de algas);
4- Ligar o fi ltro sem o elemento fi ltrante;
5- Colocar 12mL/m³ de OXI DECANTADOR ou utilize OXI BARRILHA LEVE 

+ OXI SULFATO DE ALUMÍNIO (16gr/m³ e 40gr/m³ respectivamente”;
6- Após 30 minutos, desligar o fi ltro;
7- Aguardar no mínimo 12 horas decantar e aspirar drenando;
8- Recolocar o elemento fi ltrante e limpar as bordas com OXI LIMPA BOR-

DAS;
9- Se necessário, repita a operação.

Como já é de conhecimento de todos, a água é um bem necessário que 
um dia se tornará escasso. A iGUi , como possui conceitos e equipamentos de 
cunho ecológico, também visa a redução do desperdício de água.  Como o fi ltro 
não possui areia, é possível retrolavar com menos consumo de água e além disso, 
economizar energia devido a maior vazão fornecida pela bomba. 

É válido lembrar também que, a aspiração por retorno é a melhor opção, 
pois além de reduzir a perda de produtos adicionados na água, no caso principal-
mente do Solo, evita-se o desperdício de água semanalmente para o esgoto, que 
na realidade, jogar milhares de litros fora sem necessidade é um verdadeiro crime 
ambiental.
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DESINFECÇÃO DE PISCINAS RESIDENCIAIS COM SOLO
O SOLO é composto por um polímero não clorado, que apresenta forte poder 

desinfetante, muito usado em instalações hospitalares, graças as suas propriedades 
bactericidas e anti-microbianas. O composto ativo do SOLO tem poder de neutralizar 
os microorganismos indesejáveis, matando bactérias e micróbios presentes na água. 

Este composto é largamente utilizado nos tratamentos de água de piscinas, 
por ser um composto que não depende de cloro para ter um efeito desinfetante. 
Consegue manter um residual de desinfecção constante, mesmo com variações no 
pH, temperatura ou incidência de radiação U.V. (sol), sem a necessidade do uso de 
um estabilizante.

O SOLO é o único sanitizante/bactericida com função bacteriostática, isto é, 
evita o desenvolvimento de bactérias. Sua ação é constante e extremamente efi cien-
te. Por este motivo devemos sempre manter seu residual na faixa ideal de concentra-
ção que fi ca entre 25 e 50 ppm. Seu residual deve ser sempre testado e completado 
quando necessário para que alcancemos o nível de desinfecção desejado.

SOLO não é oxidante. É um produto único.

O processo SOLO de sanitização traz inúmeras vantagens:
- Não possui cloro em sua composição química;
- Não se decompõe com o sol ou calor;
- Dura mais tempo na água da piscina;
- Não descolore o revestimento das piscinas de: vinil, fi bra e cerâmica.;
- A ação bactericida evita o desenvolvimento de microorganismos;
- No inverno mantém a água cristalina, evitando o desenvolvimento de micro-

organismos;
- Reduz a mão-de-obra, tornando a reposição mensal;
- Não forma compostos tóxicos;
- Não irrita a pele e os olhos e não resseca os cabelos;
- Compatível com tratamentos de UV;
- Incompatível com o cloro, detergentes aniônicos e produtos (inclusive equi-

pamentos) a base de cobre;
- Produto aprovado pelo Ministério da Saúde. 

PISCINAS NOVAS E SEM CLORO

Estando a piscina com água limpa e cristalina e pH na faixa ideal (entre 7,4 
e 7,6), proceder como segue:

1- Adicionar 50ml/m³ de SOLO.
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MANUTENÇÃO EM PISCINAS QUE JÁ USAM SOLO

1- Verifi car o pH e corrigir se necessário;
2- Adicionar 25ml/m³ de SOLO em média à cada 30 dias;
3- Filtrar diariamente conforme manual do fabricante;
4- Lavar o elemento fi ltrante constantemente;
5- Aspirar a piscina e limpar as bordas sempre que necessário.

ATENÇÃO: Para piscinas aquecidas e após uso intenso, a adição de SOLO 
poderá ser necessária e mais frequente..

TRANSFORMAÇÃO DE CLORO PARA SOLO

1- Para eliminação total do cloro na água da piscina, aguardar por 24 horas;
2- Verifi car o pH da água e corrigir se necessário;
3- Adicionar 50ml/m³ de SOLO.
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PISCINAS VERDES E TURVAS

1- Verifi car e corrigir o pH caso necessário;
2- Adicionar 10ml/m³ de OXI ALGICIDA e ligar o fi ltro (sem o elemento fi l-

trante);
3- Decantar com OXI DECANTADOR ou OXI SULFATO DE ALUMÍNIO + 

OXI BARRILHA LEVE (40gr/m³ e 16gr/m³ respectivamente);
4- Recircular cerca de 30 minutos e parar o sistema;
5- Aguardar no mínimo 12 horas para decantação e aspirar para o esgoto;
6- Adicionar 50mL/m³ de SOLO.

UTILIZANDO OXI SULFATO DE ALUMÍNIO + 
OXI BARRILHA LEVE

1- Verifi car e corrigir o pH caso necessário, retire o elemento fi ltrante;
2- Adicionar em um balde com água da piscina 40gr/m³ de OXI SULFATO 

DE ALUMÍNIO e dissolver. Espalhe uniformemente pela piscina;
3- Dissolver 16gr/m³ de OXI BARRILHA LEVE em um balde com água da 

piscina e espalhar uniformemente pela piscina;
4- Aguardar no mínimo 12 horas em repouso para fazer a aspiração;
5- Recoloque o elemento fi ltrante e reponha o nível de água;
6- Verifi que o pH e alcalinidade novamente e corrija se necessario;
7- Adicionar 50mL/m³ de SOLO.

 TRATAMENTO ULTRAVIOLETA COM SOLO

O tratamento com a lâmpada UV é responsável pela esterilização de águas 
de piscinas com 80% de efetividade. Para se ter um tratamento 100% saudável, é 
necessário aplicar uma dosagem de 20% do produto SOLO, ou seja, como exemplo 
temos: uma piscina de 11m3 sem tratamento UV  receberia uma dosagem normal 
e inicial de 550 mL de Solo,mas com o tratamento UV receberá 20% deste valor,ou 
seja, 110mL e na reposição após 30 dias, receberá uma dosagem de 55 mL.

O produto SOLO é compatível e não se decompõe com o Tratamento UV.
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ALERTAS DE ATENÇÃO

Dê  um intervalo de 12 horas entre a adição do OXI BRILHO e o SOLO. Isto 
é necessário para haver a eliminação completa de matéria orgânica na água da 
piscina. Leia atentamente as instruções contidas nas embalagens dos produtos.

Na baixa estação, o produto SOLO dura mais na piscina, mantendo a água 
em condições ideais. Não abandone sua piscina, pois ela poderá se tornar foco de 
mosquitos e doenças contagiosas.

Para piscinas de academias, hidroterapias e afi ns consulte o nosso Depar-
tamento técnico para obter informações adicionais. As orientações constantes des-
te manual se destinam somente a piscinas residenciais.   

Observe sempre o período de duas horas para a utilização da piscina, após 
a adição dos produtos químicos, desde que sejam observadas as instruções em 
cada etapa do tratamento.   

O pH ideal da água deve ser mantido entre 7,4 e 7,6 e a concentração de 
cloro livre na água deve estar entre 1.0 à 3.0 ppm.

Todos os produtos para tratar as águas devem ser efi cazes e ter registro 
conforme a legislação vigente.

Vejamos algumas situações para o uso do OXI CLORO:

PISCINAS NOVAS (PRIMEIRO TRATAMENTO)

A piscina deve estar com a água limpa e cristalina e pH na faixa ideal (entre  
7,4 e 7,6).

1- Após uma hora, com o fi ltro funcionando, adicionar 10ml/m³ de OXI ALGI-
CIDA, diretamente na água da piscina

2- Dissolver em um balde plástico 14gr/m³ de OXI CLORO e espalhar por 
toda a superfície da piscina.

DESINFECÇÃO DE PISCINAS COM OXI CLORO
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REPOSIÇÃO DE OXI CLORO (MANUTENÇÃO DIÁRIA)

1- DIARIAMENTE – Meça a quantidade de cloro livre e adicione OXI CLO-
RO sempre que necessário, utilizando a seguinte medida: 4 gramas do produto 
para cada 1.000 litros de água;

2- Mantenha o teor de cloro-livre na faixa de 1.0 a 3.0 ppm;
3- Filtrar a água da piscina diariamente de acordo com o manual do fabri-

cante;
4- SEMANALMENTE – Meça a AT e o pH e corrija-os se necessário;
5- Adicione 5ml de OXI ALGICIDA para cada 1.000 litros de água da piscina 

semanalmente;
6- MENSALMENTE – Adicione 12 gramas de OXI BRILHO para cada 1.000 

litros de água da piscina.
7- Aspirar o fundo da piscina e limpar as bordas com OXI LIMPA BORDAS, 

sempre que necessário.

PISCINAS COM ÁGUA SUJA

1- Verifi car o pH e corrigir se necessário;
2- Adicionar 10mL/m³ de OXI ALGICIDA diretamente na água da piscina;
3- Ligar o fi ltro sem o elemento fi ltrante, adicionar 12mL/m³ de OXI DECAN-

TADOR diretamente na água, escove as paredes e após 30 minutos desligar o 
fi ltro. Se preferir utilize OXI SULFATO DE ALUMÍNIO + OXI BARRILHA LEVE (40gr/
m³ e 16gr/m³ respectivamente;

4- Após um período mínimo de 12 horas, aspire para o esgoto e recoloque 
o elemento fi ltrante;

5- Limpe as bordas com OXI LIMPA BORDAS;
6- Dissolva em um balde plástico 14gr/m³ de OXI CLORO e espalhe por 

toda a superfície.
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PISCINAS COM ÁGUA  TURVA

1- Verificar e corrigir a Alcalinidade Total e o pH caso necessário, retire o 
elemento filtrante;

2- Decantar com OXI SULFATO DE ALUMÍNIO + OXI BARRILHA LEVE;
3- Adicionar em um balde com água da piscina 40gr/m³ de OXI SULFATO 

DE ALUMÍNIO e dissolver. Espalhe uniformemente pela superfície da água;
4- Dissolver em um balde com água 16gr/m³ de OXI BARRILHA LEVE e 

espalhar uniformemente pela superfície da água;
5- Aguardar no mínimo 12 horas e aspirar drenando; recoloque o elemento 

filtrante;
6- Dissolva em um balde plástico 14gr/m³ de OXI CLORO e espalhe por 

toda a superfície da piscina.

Volume 
da Piscina 
(litros)

OXI SULFATO 
DE ALUMÍNIO 
(gramas)

OXI BARRILHA 
LEVE (gramas)

OXI CLORO
(gramas)

10.000 400 160 140

20.000 800 320 280
30.000 1.200 480 420
40.000 1.600 640 560
50.000 2.000 800 700

OBS.: Piscinas com filtro de areia, utilize OXI FLOCULANTE  da seguinte 
maneira:

1- Verifique e corrija o pH e alcalinidade se necessário;
2- Dissolva em um balde com água da piscina 6mL/m³ de OXI FLOCULAN-

TE;
3- Com o filtro na posição “recircular” aplique o produto;
4- Deixe a água em repouso por 12 horas e aspire drenando;
5- Reponha a água e realize uma supercloração.

Volume da Piscina 
(litros)

OXI FLOCULANTE 
(mL)

OXI CLORO 
(gramas)

10.000 60 140

20.000 120 280
30.000 180 420
40.000 240 560
50.000 300 700
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PISCINAS COM ÁGUA VERDE E TURVA

1- Verificar e corrigir o pH caso necessário;
2- Adicione 10ml/m³ de OXI ALGICIDA diretamente na água da piscina;
3- Decantar com OXI DECANTADOR ou OXI SULFATO DE ALUMÍNIO + 

OXI BARRILHA LEVE (40gr/m³ e 16gr/m³ respectivamente);
4- Após 12 horas em descanso, aspire drenando. Repor a água;
5- Recoloque o elemento filtrante e filtre conforme manual do fabricante. 
6- Dissolva em um balde plástico 14gr/m3 de OXI CLORO e espalhe por 

toda superfície da piscina.

PISCINAS COM ÁGUA VERDE E CRISTALINA

1- Verificar e corrigir a Alcalinidade Total e o pH caso se necessário;
2- Dissolva em um balde plástico, 14gr/m3 de OXI CLORO  e espalhe por 

toda a superfície da água.
3- Após 2 horas decantar com OXI SULFATO DE ALUMÍNIO + OXI BARRI-

LHA LEVE. Aguardar 12 horas com o filtro em repouso e aspirar drenando.
4- Repor água na piscina e dosar o OXI INIBIDOR DE METAIS.
5- Dosar OXI INIBIDOR DE METAIS  á cada 15 dias ou após cada reposição 

de água.

Volume 
da Piscina 
(litros)

OXI 
CLORO
(gramas)

OXI SULFATO 
DE ALUMÍNIO 
(gramas)

OXI BARRILHA 
LEVE
(gramas)

OXI INIBIDOR 
DE METAIS 
(litros)

10.000 140 400 160 0,5

20.000 280 800 320 1,0
30.000 420 1.200 480 1,5
40.000 560 1.600 640 2,0
50.000 700 2.000 800 2,5

Volume 
da Piscina 
(litros)

OXI ALGICIDA 
(mL)

OXI 
DECANTADOR 
(mL)

OXI CLORO
(gramas)

10.000 100 120 140

20.000 200 240 280
30.000 300 360 420
40.000 400 480 560
50.000 500 600 700
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  TRATAMENTO COM IZI - IONIZADOR SOLAR

 O Ionizador Solar IZI é um sistema emissor de íons de cobre, ativado sim-
plesmente pela energia solar. Sua função é limitar o crescimento de microorganis-
mos, eliminar algas, bactérias e vírus.

Para iniciar o tratamento, a água da piscina deve estar em boas condições, 
limpa e livre de material em suspensão. Assim que o equipamento estiver flutuando 
na água, deve-se checar diariamente o nível de íons de cobre com as tiras de teste. 
O residual deve estar sempre na faixa de 0,5 mg/L e 0,9 mg/L para obtenção de bons 
resultados.
 É importante lembrar que o IZI deve permanecer na água com o sistema de 
filtração ligado.

  TRATANDO COM OXI CLORO MIX
 
POSSíVEIS SITUAÇõES:

1- Água turva e esverdeada
 Corrigir pH e alcalinidade da água e realizar dosagem de choque leve 
7gr/m³. Filtrar conforme orientação do fabricante.

2- Águar turva e verde
 Corrigir pH e alcalinidade e realizar dosagem de choque 15gr/m³. Se 
necessário, realizar decantação com OXI SULFATO DE ALUMÍNIO + OXI BARRI-
LHA LEVE (40gr/m³ e 16gr/m³ respectivamente).

3- Água opaca e sem brilho
 Realizar uma decantação com OXI SULFATO DE ALUMÍNIO + OXI BAR-
RILHA LEVE ou supercloração com OXI CLORO MIX (15gr/m³).

4- Água cristalina ou turva em cores: avermelhada, cinzenta ou verde azu-
lada
 Presença de metais. Realizar supercloração com OXI CLORO MIX (15gr/
m³) e após algumas horas, decantar com OXI SULFATO DE ALUMÍNIO + OXI 
BARRILHA LEVE. Aspirar para o esgoto e utilizar mensalmente ou a cada reposi-
ção de água, OXI INIBIDOR DE METAIS (15mL/m³).

5- Água com cheiro forte de cloro
 Use OXI CLORO MIX na dosagem de supercloração (15gr/m³).
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