Assista e simplique na hora de
aplicar cada produto Hidroazul.
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Abra o vídeo tutorial diretamente
no seu smartphone, posicionando a
câmera para leitura do QR Code,
presente nas embalagens.
Conra a Playlist completa:
youtube.com.br/HidroazulBrasil

www.universidadedapiscina.com.br
Indicado para Tratadores, Lojistas,
Vendedores e Proprietários de Piscinas.
Aulas ao vivo, plataforma EAD, cursos
de níveis Básico e Intermediário, com
emissão de certicado.

Trate a piscina na medida certa, com
economia de tempo e dinheiro.

Baixe grátis e conra!
Ÿ
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Formas de tratamento de
manutenção.
Soluções para os principais
problemas.
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APRENDA A CALCULAR
O VOLUME DE ÁGUA DA PISCINA
Com o tratamento correto, você economiza tempo e produto.

Passo 1

Antes de iniciar o cálculo de volume de água da piscina, é
necessário saber a profundidade média.

Profundidade Média =

Passo 2

Use a
calculadora.

Profundidade Maior (Fundo) + Profundidade Menor (Raso)

Depois de calculada a profundidade média, aplique uma das
fórmulas abaixo para obter o volume da piscina.
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Limpe a área ao redor da piscina.
Retire, com escova apropriada, as sujeiras agarradas
nas paredes e no fundo da piscina.
Remova o óleo e a gordura das bordas com uma
esponja macia.
Remova todo o material utuante.
Filtre a água da piscina diariamente.
Aspire o fundo da piscina, se necessário.
Limpe o pré-ltro conforme manual do fabricante.

Remove facilmente gorduras, óleos e sujeiras das
bordas. Mais concentrado. Melhora o rendimento
do cloro e não altera o pH da água. 1L.

TRATAMENTO QUÍMICO
Para iniciar o tratamento químico, é primordial saber
qual é o volume de água da piscina, para que os
produtos sejam aplicados nas dosagens corretas.
Dosagens maiores ou menores do que o indicado, além
de causarem desperdício de produto e aumento no custo
do tratamento, prejudicam a qualidade da água.

Etapas do Tratamento Químico:

profundidade média (m)

x
diâmetro (m)

=

VOLUME
TOTAL EM
M³

TRATAMENTO FÍSICO

Conversão:

1 m³ = 1.000 litros

Quando os valores obtidos nos cálculos de volume da piscina forem fracionados,
o volume pode ser arrendondado para cima (ex: de 5.887 litros para 6.000
litros).

1- Prevenção ou elinação de metais.
2- Ajuste da alcalinidade.
3- Ajuste do pH.
4- Prevenção ou eliminação de algas.
5- Prevenção ou eliminação de oleosidade.
6- Oxidação.
7- Claricação ou decantação.
8- Cloração.

1- Prevenção ou remoção de metais:
Algumas piscinas são abastecidas com água de poço ou
de mina, normalmente rica em metais (cobre, ferro ou
manganês), que, além de alterarem a cor da água,
podem manchar roupas, paredes e o fundo da piscina.
Avalie se a água que vai abastecer a piscina possui
metais. Para isso, dilua, em um balde plástico branco,
aproximadamente 6 grãos de cloro para 10 L de água.
Aguarde 30 minutos. Não havendo alteração na
coloração da água, prossiga o tratamento químico pela
etapa de ajuste de alcalinidade.

A mudança de coloração indica a presença de metais.
Nesse caso, utilize o Controlador de Metais Hidroazul
para eliminá-los.

Remove e previne incrustações, manchas e
metais (ferro, cobre, manganês) geralmente
presentes em água de poço.
1L.

3- Ajuste do pH:
Em seguida, faça a análise e a correção do pH. Em água
de piscinas, o pH deve ser mantido entre 7,4 e 7,6. Dessa
forma, é possível garantia da ecácia dos produtos
químicos e do conforto dos banhistas.

Previne a formação de algas. Não altera o pH.
Possui ação prolongada.
1L e 5L.

Analisa, ao mesmo tempo, pH e cloro total da
água. Resultados precisos e rápidos.

Indicado para tratamento de manutenção e
choque, prevenindo e eliminando algas. Não
contém cobre. Ideal para todos os tipos de
piscinas. Não mancha revestimentos, cabelos e
roupas.
1L.

2- Ajuste da alcalinidade:
Inicie o tratamento com a análise e correção da
alcalinidade total, mantendo-a na faixa ideal de 80 a
120 ppm. A alcalinidade total garante equilíbrio do pH,
maior conforto aos banhistas e economia dos produtos.

Analisa a alcalinidade da água. Resultado
instantâneo.

Como corrigir o pH baixo?
100% puro e solúvel. Eleva o pH. Previne corrosão
nos equipamentos metálicos. Água mais
agradável para pele, olhos e cabelos.
2kg e 25kg.

Rapidez e eﬁciência na eliminação de algas.
1L e 5L.

AUXILIARES
Analisa, ao mesmo tempo, 4 parâmetros:
cloro livre, pH, alcalinidade e ácido cianúrico
(estabilizador de cloro). Mais prático. Resultado
em 15 segundos.
Contém 50 ﬁtas-teste.

Eleva o pH da água e auxilia na clariﬁcação. Ação
rápida. É de fácil dosagem e aplicação.
1L.

Como corrigir o pH alto?

Como corrigir a alcalinidade total baixa?
Bicarbonato de Sódio 100% puro. Eleva a
alcalinidade, estabiliza o pH, previne irritação nos
olhos e na pele. Aumenta a eﬁciência do cloro e
garante maior conforto aos banhistas.
2kg e 25kg.

Como corrigir a alcalinidade total alta?

Reduz a alcalinidade e o pH. Ação rápida.
1L.

5- Prevenção ou eliminação de
oleosidade:
É comum o acúmulo de gordura, na água, proveniente
de cosméticos, protetores solares e óleos bronzeadores.
Isso contribui para a turbidez na água, odores
desagradáveis e irritação nos olhos e na pele. Durante
essa etapa, faça o tratamento, conforme as instruções e
dosagens, para prevenção ou eliminação de
oleosidade.

Reduz o pH e a alcalinidade. Ação rápida.
1L.

Elimina resíduos de protetor solar e cosméticos,
aumentando a eﬁciência do cloro. Previne o
entupimento do ﬁltro e mantém a borda limpa por
mais tempo.
1L.

ALGICIDAS
4- Prevenção ou eliminação de algas:
A presença de algas na piscina causa turvação da água,
formação de limo escorregadio nas paredes e
desenvolvimento de microrganismos prejudiciais à
saúde dos banhistas.
Para prevenção ou eliminação de algas, durante essa
etapa, faça o tratamento conforme as dosagens
indicadas nos produtos.

6- Oxidação:
Elimina matéria orgânica (suor, urina, etc) e
odores desagradáveis, evitando irritação nos
olhos e na pele, melhorando a cristalinidade da
água. Forte agente oxidante. A piscina pode ser
utilizada após 15 minutos da aplicação.
3kg e 50kg.

CLARIFICANTES
E DECANTADORES
7- Claricação ou decantação:
Claricação: é comum a presença de sólidos
suspensos na água, normalmente, trazidos pelos
banhistas e pelo meio externo (chuva, vento, etc.),
responsáveis pela turbidez. A eciência da remoção
dessas impurezas depende do ltro e do tratamento
químico empregado.
Para que ocorra a claricação, é necessário que se
aplique um claricante e que o ltro esteja em
funcionamento na posição ltrar por, no mínimo, 6
horas.
Elimina as micropartículas, suspensas na água,
causadoras da turbidez. Alto poder clariﬁcante.
Prático, de fácil utilização. Brilho incomparável.
Blister: 90g e 180g

Decantação: os sólidos em suspensão são partículas
insolúveis e de sedimentação lenta. Para acelerar esse
processo, utiliza-se um decantador para fazer com que
os sólidos em suspensão formem ocos maiores.
É importante que o ltro esteja desligado por um período
mínimo de 12 horas.
CLARIFICA E DECANTA

CLOROS
8- Cloração:
A etapa de cloração possui três nalidades básicas:
desinfetar, oxidar e manter o cloro residual. Sua faixa
ideal é de 1 a 3 ppm.

Cloro granulado estabilizado. Ação prolongada
com dissolução rápida. Não altera o pH.
1kg, 2,5kg, 10kg e 50kg.

ÚNICO NO MERCADO COM 70%
DE TEOR DE CLORO ATIVO
EXCLUSIVIDADE HIDROAZUL

Alto poder desinfetante, com 70% de cloro ativo.
Nº1 em concentração, considerado o mais forte do
mercado. Adequado para todos os tipos de
piscinas.
1kg, 10kg e 40kg.

100% Hipoclorito de Cálcio.
Poderoso desinfetante e oxidante. Ação imediata.
10kg e 40kg.

Único no mercado capaz de deixar a sua
piscina limpa e clorada da noite para o dia.
Tratamento de choque. Agora com 12 meses de
validade.
2,4kg e 4kg.

Nunca misture produtos químicos, principalmente
tipos diferentes de cloro, sob risco de combustão
e/ou liberação de gases tóxicos.

PASTILHAS
Cloro 10 em 1: elimina bactérias, fungos, algas e
matéria orgânica; previne odores desagradáveis;
proporciona água equilibrada, saudável, brilhante,
sem irritações nos olhos e na pele.
10kg.

Ação prolongada. Para uso em cloradores e
ﬂutuadores.
10g e 200g (individual e pote)

O ORIGINAL

Maior poder de ação. Possui ação clariﬁcante e
decantadora, previne água turva e elimina sujeiras
acumuladas na água.
1L e 5L.

Cloro orgânico multifuncional: o primeiro com ação
fungicida. Estabiliza pH, cloro e alcalinidade;
previne e elimina algas; com função oxidante,
elimina matéria orgânica. A ação clariﬁcante
auxilia na ﬁltração e deixa a água mais cristalina.
Rápida dissolução.
1kg, 2,5kg, 5kg, 10kg e 50kg.

Eﬁciente na decantação de impurezas,
transformando a água suja em cristalina. Rápida
dissolução. Isento de ferro.
2kg e 25kg.

Multivantagens e muita economia: estabiliza pH,
cloro e alcalinidade, evitando ardência nos olhos e
melhorando o rendimento do cloro; previne a
formação de algas; elimina matéria orgânica e
previne odores desagradáveis.
1kg, 2,5kg, 8kg, 10kg e 50kg.

Tricolo estabilizado. Possui ação clariﬁcante,
fungicida e algicida. Ação prolongada. Fórmula
exclusiva.
200g (individual e pote)

Indicado para acondicionar pastilhas no
tratamento de manutenção da cloração. Peça
plástica de longa durabilidade.

AGROAZUL

O cloro é o desinfetante mais utilizado
no mundo, com efeito letal para
bactérias, fungos, protozoários e vírus.
A piscina só pode ser liberada para
utilização após a etapa de cloração.

Cloro granulado, estabilizado com alta
concentração. Proporciona excelente rendimento
em menores dosagens. Indicado para todos os
tipos de piscinas.
10kg e 50kg.

Indicado para desinfecção da água utilizada para
consumo humano, devido à alta concentração de
cloro livre. Poderoso desinfetante que contém
100% de tricloro.
10g e 200g (pote de 1 Kg)

