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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO  

Biocida	Oxidante	para	Torres	de	Arrefecimento 
 

Nº CAS: 7681-52-9 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Aspecto: líquido amarelo claro 

Densidade: ≥ 1,2 

Solubilidade: Solúvel em água, etanol e acetona 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

 

APLICAÇÃO 

Tratamento de águas, agente desinfectante e germicida, indústria da celulose e têxtil. 

 

CLASSIFICAÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE 

Jerrican de 20L. 

	

ARMAZENAMENTO 

Manter o produto nas embalagens fechadas em locais bem ventilados, ao abrigo da luz solar 

directa e afastados de fontes de calor e de substâncias incompatíveis. O produto é volátil e irá 

reduzir a sua concentração de cloro activo com o tempo. 

 

 

PARÂMETRO TÍPICO MÉTODO/NORMA 

Cloro activo (%Cl2) Líquido transparente Iodometria 

Alcalinidade (NaOH g/l) Amarelo claro Titulimetria 

Ferro (Fe mg/kg) 1,24 – 1,26 g /cc Espectrofotomoetria 
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ÂMBITO E PRECISÃO DA INFORMAÇÃO: 

As informações dadas nesta ficha técnica, rótulo ou ficha de segurança, são baseadas na nossa 

experiência e conhecimentos técnicos, obtidos através de ensaios de laboratório e bibliografias.  

A EcoIndustry reserva-se o direito de modificação da mesma sem aviso prévio.  

Qualquer uso desta informação para além do especificado não é da nossa responsabilidade se não 

for confirmado pela Empresa de forma escrita.  

Os dados sobre consumos, dosagem e rendimentos são suscetíveis a variação consoante as reais 

condições de aplicação e armazenamento. 

Não aceitamos responsabilidades acima do valor do produto adquirido. Para qualquer dúvida ou 

esclarecimento, consultar o nosso Departamento Técnico. Esta versão substitui a anterior. 

Chama-se a atenção dos utilizadores sobre os eventuais riscos, quando um produto é utilizado 

para outros fins que não aquele que se conhecem ou para qual o produto foi concebido. 

  


