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HIDROAZUL

Hidroazul é uma das empresas do Grupo BAUMINAS. Um Grupo que, desde 1961, atua nas
estações públicas de tratamento de água em todo país, garan ndo água potável para mais
de 3.500 municípios. A par r de toda essa experiência, em 1988, nasceu a Hidroazul, uma
empresa, cujo orgulho é de ser 100% brasileira, com a mais completa linha de produtos
para piscinas. Desde sua fundação, a Hidroazul sempre desenvolveu produtos inovadores e
de qualidade, como o Cloro Premium, o Cloro Mul ação e o Weekend.
Empresa signatária do Pacto Global e associada ao Ins tuto Ethos, parceira do meio
ambiente, com a gestão baseada na transparência e na é ca, que se preocupa com as
questões socioambientais e com a sustentabilidade do planeta.
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TRATAMENTO DA PISCINA

Com o tratamento correto, é possível economizar tempo e produto. Para manter a água
cristalina, limpa e saudável, são necessários dois pos de tratamento: o sico e o químico.

2.1

TRATAMENTO FÍSICO

O tratamento sico se dá pela remoção das sujeiras visíveis, nas seguintes etapas:
Limpe a área ao redor da piscina.
Re re, 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 ﬂutuante.
Filtre a água da piscina diariamente.
Aspire o fundo da piscina, se necessário.
Limpe o pré-ﬁltro conforme manual do fabricante.
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Limpa Bordas Hidroazul
Embalagem de 1L.
Remove facilmente gorduras, óleos e sujeiras
das bordas. Mais concentrado. Melhora o
rendimento do cloro e não altera o pH da água.
Aplique o produto com uma esponja macia e
não abrasiva, previamente, umedecida com
água. Esfregue as áreas a serem limpas até a
remoção total da sujeira. Em seguida, enxágue
com água da própria piscina. Nunca u lize
esponja de aço ou de material similar.

2.2

CÁLCULO DO VOLUME DA PISCINA

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.
PARA CALCULAR O VOLUME DE ÁGUA DE UMA PISCINA:
Antes de iniciar o cálculo do volume de água da piscina, é necessário saber a profundidade
média. Veja como calcular:

PROFUNDIDADE MÉDIA = PROFUNDIDADE MAIOR (FUNDO) + PROFUNDIDADE MENOR (RASO)
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Exemplo: Uma piscina com profundidade maior (fundo) de 1,4 m
e com a profundidade menor (raso) de 1 m.
Profundidade média = 1,4 + 1 = 1,2 m de profundidade média.
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Agora, vamos calcular o volume de água de piscinas de diversos formatos e tamanhos.

PISCINAS RETANGULARES OU QUADRADAS:
Comprimento (m) x largura (m) x profundidade média (m) = m³
Exemplo: Piscinas com 6 m de comprimento x 3 m de largura, com
profundidade 1,0 m no raso e 1,4 m na parte mais funda.
6 x 3 x 1,2 = 21,6 m³ (21.600 Litros)

PISCINAS REDONDAS:
Diâmetro (m) x diâmetro (m) x profundidade média (m) x 0,785 = m³
Exemplo: Piscinas com 5 m de diâmetro com profundidade 0,5 m no
raso e 1,5 m na parte mais funda.
5 x 5 x 1 x 0,785 = 19,625 m³ (19.625 Litros)

PISCINAS OVAIS:
Diâmetro maior (m) x diâmetro menor (m) x profundidade média (m) x 0,785 = m³
Exemplo: Piscinas com 3 m de diâmetro maior x 2 m
de diâmetro menor, com profundidade de 1,0 m no
raso e 1,5 m na parte mais funda.
3 x 2 x 1,25 x 0,785 = 5,887 m ³ (5.887 Litros)

maior
menor

Atenção: Quando os valores ob dos nos cálculos de volume da piscina forem fracionados,
como, por exemplo, 5.887 Litros, o volume pode ser arredondado para cima. Neste caso
seriam, 6.000 Litros.

2.3

TRATAMENTO QUÍMICO

O tratamento químico está relacionado com o equilíbrio químico e a ação dos produtos na
água. Deve ser feito nas seguintes etapas:
1. Prevenção ou remoção 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. Clariﬁcação ou decantação.
8. Cloração.
2.3.1

PREVENÇÃO OU REMOÇÃO DE METAIS

Algumas piscinas são abastecidas com água de poço ou de mina. A água subterrânea,
normalmente, é rica em metais (cobre, ferro ou manganês), que, além de alterarem a cor
da água, podem manchar roupas, paredes e o fundo da piscina. Antes de iniciar o
tratamento químico, avalie se a água que vai abastecer a piscina possui metais.
Para isso, dilua, em um balde plás co 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.
Para prevenir e eliminar coloração e manchas,
ocasionadas por metais, u lize o Controlador de Metais
Hidroazul, indicado também para prevenção de
incrustações calcárias em águas com elevada dureza
cálcica. Ideal para água de poço. Embalagem de 1L.

Dosagens:
Para prevenir problemas com metais: 15ml para cada 1.000 litros, quando necessária a
reposição da água. Dilua em um balde com água, distribua a solução sobre toda super cie
da piscina, ﬁltre por 8 horas e retrolave o ﬁltro. Os processos de ﬁltração e retrolavagem do
ﬁltro devem ser repe dos por 2 dias.
Para piscina com água colorida por metais: 30ml para cada 1.000 litros. Dilua o produto
em um balde com água, distribua a solução, uniformemente, sobre a super cie da piscina,
deixe ﬁltrar por 8 horas e, depois, retrolave o ﬁltro. Os processos de ﬁltração e de
retrolavagem do ﬁltro devem ser repe dos por 4 dias consecu vos.
Piscina com reves mento manchado por metais: 50ml para cada 1.000 litros.
Aplique o produto o mais próximo possível da mancha, deixe ﬁltrando por 8 horas, escove
as manchas e retrolave o ﬁltro. Os processos de ﬁltração, escovação e retrolavagem do
ﬁltro devem ser repe dos por 4 dias consecu vos.
Em todos os casos acima, o cloro deve estar a no máximo 1ppm quando o Controlador de
Metais for aplicado. Durante o tratamento, é recomendado que não se aplique nenhum
outro produto (exceto Algicida Mul ação) e que a piscina não seja u lizada.
2.3.2

AJUSTE DA ALCALINIDADE

Parâmetro fundamental para manutenção da qualidade da água da piscina. É responsável
pelo equilíbrio do pH, garante maior conforto dos banhistas e economia de produtos.
Faça a análise da alcalinidade total, u lizando o Kit Teste Alcalinidade ou a Fita Teste
Aquachek Hidroazul. Mantenha a alcalinidade total na faixa ideal de 80 a 120 ppm.

Kit Alcalinidade Hidroazul
1. Recolha, no tubo cilíndrico, 25 ml de água da própria piscina.
2. Adicione 3 gotas da Solução 1 (Indicador) e agite para igualar a cor azul esverdeada
formada.
3. Adicione, cuidadosamente, a Solução 2 (Titulante). Uma gota de cada vez (contandoas), mantendo o frasco na posição ver cal e agitando o tubo, em círculos, durante a
adição, até que a cor da água se torne rosada (em alguns casos, ela pode ﬁcar amareloclaro).

Com o número de gotas da Solução 2,
consumidas até a mudança de cor, consulte
o resultado na tabela ao lado para saber
qual a alcalinidade de sua água.

N° de gotas consumidas

Situação

0a1
Muito Baixa
2
Muito Baixa
3
Muito Baixa
4
Muito Baixa
5
Muito Baixa
6
Baixa
7
Baixa
8
Ideal
9
Ideal
10
Ideal
11
Ideal
12
Ideal
13
Alta
14
Alta
15
Alta
Acima de 150 ppm - Muito alta

ppm

0 a 10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

Fita Teste Aquachek Hidroazul
Insira a ﬁta na água, remova-a imediatamente, aguarde 15 segundos e compare com a
escala do blister.
COMO CORRIGIR A ALCALINIDADE TOTAL BAIXA?
U lize o Elevador de
Alcalinidade Hidroazul.
Embalagem de 2kg e 25kg.
1. Dissolva, em um balde
com água, a dosagem
indicada na tabela.
2. Distribua a solução,
uniformemente, sobre toda
a super cie da piscina e
deixe ﬁltrar por 3 horas.

Alcalinidade
Dosagem para cada
Encontrada (ppm)
m³

0
10
20
30
40
50
60
70

204 g
187 g
170 g
153 g
136 g
119 g
102 g
85 g

A piscina poderá ser u lizada 1 hora após a aplicação do produto.
COMO CORRIGIR A ALCALINIDADE TOTAL ALTA?
U lize o Diminuidor de pH e
Alcalinidade Hidroazul.
Embalagem de 1L.
Aplique o produto, de
acordo com a dosagem da
tabela, diretamente na
piscina, sem diluir, em um
único ponto.

Alcalinidade
Dosagem para cada
Encontrada (ppm)
m³

200
190
180
170
160
150
140
130

160 ml
140 ml
120 ml
100 ml
80 ml
60 ml
40 ml
20 ml

Atenção: Não se deve aplicar em mais de 3 pontos. Deixe a água em repouso por 8 horas,
após aplicação do produto.
A piscina poderá ser u lizada 8 horas após aplicação do produto.

2.3.3

AJUSTE DO pH

Em água de piscina, o pH deve ser man do entre 7,4 e 7,6. Dessa forma, você terá garan a
da eﬁcácia dos produtos químicos e conforto dos banhistas. Faça a análise do pH com o Kit
Teste Aquachek Hidroazul (pH e cloro) ou com a Fita Teste Aquachek Hidroazul.
Kit Teste Aquachek Hidroazul
1. Enxágue a célula comparadora na própria água a ser
analisada.
2. Mergulhe a célula de boca para baixo até cerca de 30cm
abaixo da super cie e vire-a de boca para cima para colher
amostra daquela profundidade dentro dos tubos da
célula.
3. Despreze a água que exceder os níveis marcados nos
tubos.
4. No tubo, do lado direito, correspondente ao pH,
adicione 4 gotas do REAGENTE para análise de pH.
5. No tubo, do lado esquerdo, correspondente ao cloro,
adicione 4 gotas do REAGENTE para análise de cloro livre.
6. Coloque as tampas e agite para igualar as cores formadas.
7. Coloque a célula comparadora próximo a um fundo branco para melhor comparação.
Compare a cor da solução com os padrões da escala ao seu lado.
COMO CORRIGIR O pH BAIXO?
U lize a Barrilha Hidroazul.
Embalagem de 2kg e 25kg.

pH encontrado
(ppm)

Dosagem para cada
m³

7,2
7
6,8
6,6
6,5

2g
5g
10 g
15 g
20 g

1. Dissolva, em um balde
com água, a dosagem
indicada na tabela.
2. Distribua a solução, uniformemente, sobre toda a
super cie da piscina e deixe recircular por, no mínimo, 30
minutos.
A piscina poderá ser u lizada 30 minutos após aplicação do produto.

U lize o Elevador de pH Hidroazul.
Embalagem de 1L.
1. Dilua, em um balde com
água, a dosagem indicada na
tabela.
2 . D i st r i b u a a s o l u çã o,
uniformemente, sobre toda
a super cie da piscina e deixe
recircular por, no mínimo, 30
minutos.

pH encontrado
(ppm)

Dosagem para cada
m³

7,0 a 7,2
6,8 a 7,0
abaixo de 6,8

10 ml
15 ml
3 ml

A piscina poderá ser u lizada 2 horas após aplicação.
COMO CORRIGIR O pH ALTO?
U lize o Diminuidor de pH e
Alcalinidade Hidroazul.
Embalagem de 1L.
1. Dilua, em um balde com
água, a dosagem indicada na
tabela.
2 . D i st r i b u a a s o l u çã o,
uniformemente, sobre toda
a super cie da piscina e deixe
recircular por, no mínimo, 30
minutos.

pH encontrado
(ppm)

Dosagem para cada
m³

8,4 ou +
8,0 a 8,3
7,8 a 7,9

7,5 ml
5 ml
3 ml

A piscina poderá ser u lizada 2 horas após aplicação.

2.3.4

PREVENÇÃO OU ELIMINAÇÃO DE ALGAS

Por maior cuidado que se tenha com a piscina, podem ocorrer problemas devido ao
crescimento de algas que, normalmente, não são diretamente nocivas aos seres humanos,
mas podem favorecer o desenvolvimento de microrganismos prejudiciais à saúde dos
banhistas. Além disso, as algas causam turvação da água e formação de “limo”
escorregadio nas paredes.
Para prevenção de algas, u lize o Algicida Manutenção Hidroazul ou o Algicida Mul ação
Hidroazul na dosagem de manutenção.
Para eliminação de algas (piscina verde), u lize o Algicida Choque Hidroazul ou o Algicida
Mul ação Hidroazul na dosagem de choque.

Algicida Manutenção Hidroazul
Embalagem de 1L e 5L.
Previne a formação de algas. Não altera o pH. Possui ação
prolongada. Dilua, em um balde com água, de 3 a 5 ml
para cada 1.000 litros do produto. Distribua a solução,
uniformemente, sobre toda a super cie da piscina e deixe
recircular por aproximadamente 1 hora. Não use este
produto em conjunto com o cloro. Dê um intervalo
mínimo de 8 horas. A piscina poderá ser u lizada 2 horas
após a aplicação do produto.
Algicida Choque Hidroazul
Embalagem de 1L e 5L.
Rapidez e eﬁciência na eliminação de algas. Dilua, em um
balde com água, 7 ml para cada 1.000 litros. Distribua a
solução, uniformemente, sobre toda a super cie da
piscina, deixe recircular por 2 horas e aplique um
decantador Hidroazul. Não use este produto em conjunto
com o cloro. Dê um intervalo mínimo de 12 horas. A
piscina poderá ser u lizada após a aspiração.
Algicida Mul ação Hidroazul
Embalagem de 1L.
Indicado para tratamento de manutenção e choque.
Previne e elimina algas. Não contém cobre. Ideal para
todos os pos de piscinas. Não mancha reves mentos,
cabelos e nem roupas.
Manutenção: Dilua, em um balde com água, 3ml para
cada 1.000 litros e deixe ﬁltrar por, no mínimo, 6 horas. A
piscina poderá ser usada 30 minutos após aplicação.
Choque: Dilua em um balde com água 7ml para cada
1.000 litros, distribua a solução uniformemente sobre
toda a super cie da piscina, deixe recircular por 2 horas e
aplique um decantador Hidroazul. A piscina poderá ser
u lizada após aspiração.
2.3.5

PREVENÇÃO OU ELIMINAÇÃO DE OLEOSIDADE

Para prevenção ou eliminação de oleosidade na água da piscina, u lize o Eliminador de
Oleosidade Hidroazul. Embalagem de 1L.
Elimina resíduos de protetor solar e cosmé cos, aumentando a eﬁciência do cloro. Remove
a matéria orgânica que consome o cloro na água, evitando irritação nos olhos e na pele.
Previne o entupimento do ﬁltro e mantém a borda limpa por mais tempo.

Dosagens:
Para prevenção: 6ml para cada 1.000 litros.
Para eliminação: 12ml para cada 1.000 litros.
Em ambos os casos, dilua o produto em um balde com
água, distribua a solução, uniformemente, sobre a
super cie da piscina e deixe ﬁltrar por, no mínimo, 6
horas. Importante: o cloro precisa estar menor ou igual a 1
ppm para aplicação do Eliminador de Oleosidade
Hidroazul. A piscina poderá ser u lizada 30 minutos após
aplicação do produto.

2.3.6

OXIDAÇÃO

É um procedimento para eliminar contaminantes da água
(suor, urina, dentre outros).
Após a remoção dos contaminantes, o cloro torna-se livre
para combater os microrganismos. U lize o PoderOX
Hidroazul. Embalagem 3kg e 50kg.
Forte agente oxidante. Elimina matéria orgânica e odores
desagradáveis, evita irritação nos olhos e na pele, além de
melhorar a cristalinidade da água. A piscina pode ser
u lizada após 15 minutos da aplicação.
Dosagens:
Piscinas com pouca frequência de uso: 12g para cada
1.000 litros a cada 15 dias.
Piscinas com grande frequência de uso e/ou aquecidas: 20 a 25g para cada 1.000 litros, a
cada 7 dias.
Em ambos os casos, aplique o produto diretamente na piscina e ﬁltre por um período de 4 a
6 horas.

2.3.7

CLARIFICAÇÃO OU DECANTAÇÃO

Clariﬁcação: é a remoção de sólidos em suspensão, normalmente, trazidos pelos banhistas
e pelo meio externo (chuva, vento, folhas, dentre outros), responsáveis pela turbidez. A
eﬁciência da remoção dessas impurezas depende do ﬁltro e do tratamento empregado.
Para que ocorra a clariﬁcação, é necessária a aplicação de um clariﬁcante e que o ﬁltro
esteja em funcionamento na posição “ﬁltrar” por, no mínimo, 6 horas.
Para clariﬁcação, u lize o Floc Gel Hidroazul e/ou Floc Plus 2 em 1 Hidroazul na dosagem
de clariﬁcação.

Floc Gel Hidroazul
Blister: 90g e 180g.
Alto poder clariﬁcante. Elimina as micropar culas
suspensas na água causadoras de turbidez. Prá co e de
fácil u lização. Brilho incomparável.
Coloque um cubo na cesta do ﬁltro ou no skimmer e, se
necessário, faça uma limpeza, re rando as folhas e
sujeiras. O blister duplo trata uma piscina de até 90 mil
litros. U lize um cubo a cada 15 dias. O blister quádruplo
trata uma piscina de até 30 mil litros. U lize um cubo a
cada 7 dias. Em ambos os casos, ﬁltre por, no mínimo, 6
horas.

Decantação: os sólidos em suspensão são par culas insolúveis e de sedimentação lenta.
Para acelerar esse processo, u liza-se um decantador que irá fazer com que os sólidos em
suspensão formem ﬂocos maiores e, dessa forma, acelerar o processo de sedimentação.
Para que isso ocorra, é importante que, após aplicação do decantador, o ﬁltro ﬁque
desligado por um período mínimo de 12 horas.
Para decantação, u lize o Floc Plus 2 em 1 Hidroazul na dosagem de decantação ou o
Sulfato de Alumínio Hidroazul.

Floc Plus 2 em 1 Hidroazul (clariﬁca e decanta)
Embalagem 1L e 5L.
Maior poder de ação. Possui ação clariﬁcante e
decantadora, capaz de prevenir água turva e eliminar
sujeiras acumuladas na água.
Dosagens:
Para clariﬁcar: 1,5ml para cada 1.000 litros. Dilua o
produto em um balde com água, distribua a solução,
uniformemente, sobre a super cie da piscina e deixe
ﬁltrar por um período de 6 a 8 horas. A piscina poderá ser
usada 30 minutos após aplicação.
Para recuperar: 3 a 6ml para cada 1.000 litros, em caso de água suja, turva e levemente
esverdeada, não havendo ainda necessidade de decantação. Deixe ﬁltrar por um período
de 6 a 8 horas.
Para decantar: 12 a 15ml para cada 1.000 litros. Dilua o produto em um balde com água,
distribua a solução uniformemente sobre a super cie da piscina e deixe a água em repouso
por 12 horas. A piscina poderá ser u lizada após aspiração.

Sulfato de Alumínio Hidroazul
Embalagem 2Kg e 25Kg.
Com alto grau de pureza, é eﬁciente na ﬂoculação e
decantação de impurezas, transformando a água suja em
cristalina. Rápida dissolução. Isento de ferro.
Dosagem: 40g para cada 1.000 litros. Dissolva o produto
em um balde com água, e distribua a solução sobre toda
super cie. Com a aplicação do Sulfato de Alumínio
Hidroazul, o pH ﬁcará baixo. Para correção, dissolva, em
um balde com água, 16g de Barrilha Hidroazul para cada
1.000 litros. Distribua a solução uniformemente sobre
toda super cie da piscina logo após a aplicação do Sulfato
de Alumínio Hidroazul. A piscina poderá ser u lizada
após aspiração.
2.3.8

CLORAÇÃO

Possui três ﬁnalidades básicas:
1. DESINFETAR: eliminar os microrganismos patogênicos, ou seja, aqueles que
causam doenças e que não são visíveis a olho nu.
2. OXIDAR: eliminar os restos de microrganismos mortos e matéria orgânica.
3. MANTER CLORO RESIDUAL: prevenir a contaminação por microrganismos
causadores de doenças, mantendo, permanentemente, o cloro residual
encontrado na água. Sua faixa ideal é de 1 a 3 ppm.
DOSAGEM DE CLORO PARA MANUTENÇÃO EM PISCINAS AQUECIDAS: Use 30% a mais
sobre a quan dade, prevista nas instruções de uso das embalagens, para compensar as
perdas adicionais que resultam do aquecimento da água. Vale ressaltar que as dosagens
são orienta vas, de modo que podem aumentar ou diminuir conforme o uso da piscina.
Tipos de Cloro:
Premium Hidroazul
Embalagem de 1kg, 10kg e 40kg.
Hipoclorito de Cálcio. Alto poder desinfetante, com 70%
de cloro a vo. Nº 1 em concentração, considerado o mais
forte do mercado. É adequado para todos os pos de
piscinas.
Dosagens:
Manutenção: 3,5g para cada 1.000 litros de água.
Dissolva o produto em um balde com água, distribua a
solução uniformemente sobre toda a super cie da piscina
e deixe o ﬁltro na posição “recircular” por, no mínimo, 1
hora. A piscina poderá ser u lizada 30 minutos após
aplicação do produto.

ÚNICO NO MERCADO
COM 70% DE CLORO ATIVO

Choque: 13g para cada 1.000 litros de água. Dissolva o produto em um balde com água,
distribua a solução, uniformemente, sobre toda a super cie da piscina e deixe o ﬁltro na
posição “recircular” por, no mínimo, 1 hora. Em seguida, aplique um decantador Hidroazul.
A piscina poderá ser usada após aspiração e se o cloro es ver entre 1 e 3 ppm.

Premium 65 Hidroazul
Embalagem de 10kg e 50kg.
Hipoclorito de Cálcio. É 100% Hipoclorito de Cálcio.
Poderoso desinfetante e oxidante. Ação imediata.
Dosagens:
Manutenção: 4g para cada 1.000 litros de água. Dissolva o
produto em um balde com água, distribua a solução,
uniformemente, sobre toda a super cie da piscina e deixe
o ﬁltro na posição “recircular” por, no mínimo, 1 hora. A
piscina poderá ser usada 30 minutos após aplicação do
produto.
Choque: 14g para cada 1.000 litros de água. Dissolva o produto em um balde com água,
distribua a solução, uniformemente, sobre toda a super cie da piscina e deixe o ﬁltro na
posição “recircular” por, no mínimo, 1 hora. Em seguida, aplique um decantador Hidroazul.
A piscina poderá ser u lizada após aspiração e se o cloro es ver entre 1 e 3 ppm.

Super Premium Hidroazul
Embalagem de 10kg.
Hipoclorito de Cálcio. Mul funcional 10x1: elimina
bactérias, fungos, algas e matéria orgânica, previne a
formação de odores desagradáveis, proporciona água
equilibrada, saudável, brilhante e mais sedosa, sem
irritações nos olhos e na pele. Brilho surpreendente e
banho suave.
Dosagens:
Manutenção: 4g para cada 1.000 litros de água. Dissolva o
produto em um balde com água, distribua a solução,
uniformemente, sobre toda a super cie da piscina e deixe
o ﬁltro na posição “recircular” por, no mínimo, 1 hora. A
piscina poderá ser usada 30 minutos após aplicação.
Choque: 15g para cada 1.000 litros de água. Dissolva o produto em um balde com água,
distribua a solução, uniformemente, sobre toda a super cie da piscina e deixe o ﬁltro na
posição “recircular” por, no mínimo, 1 hora. Em seguida aplique um decantador Hidroazul.
A piscina poderá ser u lizada após aspiração e se o cloro es ver entre 1 e 3 ppm.

Mul ação Hidroazul
Embalagem de 1kg, 2,5kg, 5kg, 10kg e 50kg.
Dicloro (Cloro Estabilizado). Cloro orgânico
mul funcional: 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. Ação prolongada.
Resultados imba veis.

O ORIGINAL

Dosagens:
Condicionamento e Manutenção: 3g para cada 1.000
litros de água. Dissolva o produto em um balde com água,
distribua a solução, uniformemente, sobre toda a
super cie da piscina e deixe o ﬁltro na posição “recircular”
por, no mínimo, 1 hora. A piscina poderá ser usada 30
minutos após aplicação do produto.
Choque: 15g para cada 1.000 litros de água. Dissolva em
um balde com água, distribua a solução, uniformemente,
sobre toda a super cie da piscina e deixe o ﬁltro na
posição “recircular” por, no mínimo, 1 hora. Em seguida
aplique um decantador Hidroazul.
A piscina poderá ser u lizada após aspiração e se o cloro es ver entre 1 e 3 ppm.

FAZ! Hidroazul
Embalagem de 1kg, 2,5kg, 8kg, 10kg e 50kg.
Dicloro (Cloro Estabilizado). Mul vantagens com mais
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
odores desagradáveis.
Dosagens:
Condicionamento e Manutenção: 4g para cada 1.000
litros de água. Dissolva o produto em um balde com água,
distribua a solução, uniformemente, sobre toda a
super cie da piscina e deixe o ﬁltro na posição “recircular”
por, no mínimo, 1 hora. A piscina poderá ser usada 30
minutos após aplicação do produto.
Choque: 16g para cada 1.000 litros de água. Dissolva o produto em um balde com água,
distribua a solução, uniformemente, sobre toda a super cie da piscina e deixe o ﬁltro na
posição “recircular” por, no mínimo, 1 hora. Em seguida, aplique um decantador Hidroazul.
A piscina poderá ser u lizada após aspiração e se o cloro es ver entre 1 e 3 ppm.

Dicloro Orgânico Hidroazul
Embalagem de 10kg e 50kg.
Dicloro (Cloro Estabilizado). Cloro granulado estabilizado
com alta concentração. Proporciona excelente
rendimento em menores dosagens. Adequado para todos
os pos de piscinas.
Dosagens:
Condicionamento e Manutenção: 2g para cada 1.000
litros de água. Dissolva o produto em um balde com água,
distribua a solução, uniformemente, sobre toda a
super cie da piscina e deixe o ﬁltro na posição “recircular”
por, no mínimo, 1 hora. A piscina poderá ser usada 30 minutos após aplicação.
Choque: 10g para cada 1.000 litros de água. Dissolva o produto em um balde com água,
distribua a solução, uniformemente, sobre toda a super cie da piscina e deixe o ﬁltro na
posição “recircular” por, no mínimo, 1 hora. Em seguida, aplique um decantador Hidroazul.
A piscina poderá ser u lizada após aspiração e se o cloro es ver entre 1 e 3 ppm.
Dicloro Granulado Hidroazul
Embalagem de 1kg, 2,5kg, 10kg e 50kg.
Dicloro (Cloro Estabilizado). Cloro granulado estabilizado.
Ação prolongada com dissolução rápida. Não altera o pH.
Dosagens:
Condicionamento e Manutenção: 3,5g para cada 1.000
litros de água. Dissolva o produto em um balde com água,
distribua a solução, uniformemente, sobre toda a
super cie da piscina e deixe o ﬁltro na posição “recircular”
por, no mínimo, 1 hora. A piscina poderá ser usada 30
minutos após aplicação.
Choque: 16g para cada 1.000 litros de água. Dissolva o produto em um balde com água,
distribua a solução, uniformemente, sobre toda a super cie da piscina e deixe o ﬁltro na
posição “recircular” por, no mínimo, 1 hora. Em seguida, aplique um decantador Hidroazul.
A piscina poderá ser u lizada após aspiração e se o cloro es ver entre 1 e 3 ppm.
EXCLUSIVO

Weekend Hidroazul
Embalagem de 2,4 kg pré-dosada para uma piscina de até
30 mil litros. Embalagem de 4kg, pré-dosada para piscina
de até 50 mil litros.
Único que deixa a sua piscina limpa e clorada da noite
para o dia. Tratamento de choque. Agora com 12 meses
de validade. Para volumes diferentes, aplique a seguinte
fórmula para cada saco: Volume da piscina (m³) x 40 =
quan dade de produto (g).

Saco nº 1 : Desinfetante Weekend (vermelho)
Re re todas as impurezas sicas da água, como
folhas, insetos, capim, bichos, dentre outros,
com uma peneira e escove a lateral e o fundo da
piscina. Abra o saco, despeje toda a quan dade
necessária do produto no balde, dissolvendo
bem, por cerca de 5 minutos, e espalhe-o em
partes iguais por toda a super cie da piscina. Se
notar a presença de resíduo branco no fundo do
balde, complete-o novamente com água e
misture até que todo material seja dissolvido e
que não reste nenhum resíduo branco no fundo
do balde.

Saco nº 2 - Decantador Weekend (azul)
Após a aplicação do saco nº 1, lave bem o balde
para eliminar os resíduos e despeje a
quan dade necessária do saco nº 2 em um
balde limpo com água. Misture bem e espalhe-o
por toda a super cie da piscina,
preferencialmente à noite. Este produto é de
fácil dissolução. Não ligue o ﬁltro. Na manhã
seguinte ou 8 horas após a aplicação conjunta
destes produtos, aspire o fundo da piscina, com
o ﬁltro na posição drenar. A piscina poderá ser
u lizada após a aspiração.

Pas lha Premium Hidroazul
Embalagem de 10g e 200g (individual e pote).
100% Tricloro. Ação prolongada. Para uso em cloradores e
ﬂutuadores. U lize uma pas lha de 200g para 30 mil
litros.

Pas lha Mul ação Hidroazul
Embalagem de 200g (individual e pote).
Tricloro estabilizado. Possui ação clariﬁcante, fungicida e
algicida.Ação prolongada. Fórmula exclusiva. Resultados
imba veis. U lize uma pas lha para 30 mil litros.

Flutuador/Clorador Hidroazul
Indicado para acondicionar pas lhas no tratamento de
manutenção da cloração. Peça plás ca de longa
durabilidade.
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SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA OS PRINCIPAIS PROBLEMAS

4

CURSO EAD: TRATAMENTO DE PISCINAS

5

VÍDEOS TUTORIAIS

Assista e simplique na hora de aplicar
cada produto Hidroazul.
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
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TRATAMENTO SEMANAL DE VERÃO (Piscinas Residenciais)

Cloro Premium 65

4 g/m³

4 g/m³

4 g/m³

4 g/m³
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TRATAMENTO SEMANAL DE INVERNO (Piscinas Residenciais)

Cloro Premium 65

4 g/m³

4 g/m³

FICHA CADASTRAL
Nome completo:

Data de nascimento:_____/_____/__________
Telefone: (

)____________________

WhatsApp: (

)____________________

E-mail:
Cidade:
Estado:
Local do Curso:
Data: _____/_____/_________
Você é:
( ) Tratador de Piscina
( ) Lojista
( ) Vendedor
( ) Proprietário de Piscina
( ) Outro.
De 1 a 5, sendo 1 "muito ruim" e 5 "ótimo", qual sua nota para:
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5
O conteúdo?
( )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5
O instrutor?
A metodologia? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5
Tem alguma sugestão? Escreva aqui:

Agradecemos a sua presença!

