AQUATABS 3,5mg
PASTILHAS EFERVESCENTES PURIFICADORAS
DE ÁGUA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

CARACTERÍSTICAS

UTILIZAÇÃO

AQUATABS são pastilhas efervescentes
que se dissolvem rapidamente na água
no sentido de destruir os microorganismos que estão na causa das
diarreias, febre tifóide , cólera, tracoma,
didatitose, etc.

AQUATABS são utilizadas pelas
maiores Organizações Humanitárias
do Mundo: Nações Unidas, UNICEF,
Cruz Vermelha Internacional, etc.

AQUATABS, são produzidas de acordo
com as especificações Internacionais de
Saúde Pública.

- Seguro
- Fácil de utilizar
- Sem Iodo
- Sem sabor, cor ou odor
desagradável

PROPRIEDADES
AQUATABS, tem como componente
activo o Dicloroisocianurato de sódio
(NADCC).

APLICAÇÃO
AQUATABS 3.5 mg são indicadas para
tratar 1 litro de água.
Deitar uma pastilha AQUATABS 3.5mg
em 1 litro de água, e esperar cerca de
30 minutos antes de consumir.
AQUATABS, devem ser utilizadas para
desinfectar águas claras, no caso de
águas muito sujas, com depósitos de
areia, deverá filtrar ou decantar a água
antes de colocar as pastilhas.

Exemplo de aplicação do AQUATABS

AQUATABS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DILUIÇÃO

Não aplicável

NATUREZA QUÍMICA

Trocloseno de sódio
(NaDCC) e agentes de ligação.

AGENTES TENSIOACTIVOS

Não aplicável

ESTADO FÍSICO / COR

Sólido branco

ODOR

Característico do cloro

pH

6 a 7 (em solução)

SOLUBILIDADE EM ÁGUA

Completa

DESEMPENHO NA LIMPEZA

Não aplicável

ENXAGUAMENTO

Não

FORMAÇÃO DE ESPUMA

Não

PESO POR PASTILHA

7 mg

PONTO DE INFLAMAÇÃO

Não abrangido

REACÇÃO QUÍMICA

Neutra

CLASSIFICAÇÃO

Não aplicável

VALIDADE

2 anos. Armazenado na
embalagem original. Proteger o
produto da luz solar excessiva.
Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES
Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha
de dados de segurança antes de
utilizar este produto. Fechar a
embalagem após cada utilização. Não
deixar ao alcance das crianças. Em
caso de contacto com os olhos e pele
lavar com água potável. Não misturar
com outros produtos.
Efectuar sempre um teste para
determinar a compatibilidade e o
tempo de contacto apropriado.

APLICAÇÃO
AQUATABS 3.5 mg são indicadas para tratar 1 litro de água.
Deitar uma pastilha AQUATABS 3.5mg em 1 litro de água, e esperar cerca
de 30 minutos antes de consumir.
AQUATABS, devem ser utilizadas para desinfectar águas claras, no caso de
águas muito sujas, com depósitos de areia, deverá filtrar ou decantar a
água antes de colocar as pastilhas.
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