
O Departamento de Investigação e Desenvolvimento do grupo Salins 
aperfeiçoou a formulação da sua mais recente

 PASTILHA DE FUNÇÕES MÚLTIPLAS 
aliando sempre a maioria dos produtos necessários para a manutenção de uma 

piscina tratada através de electro-esterilização, de modo a proporcionar 
 + eficácia

Ainda + eficaz

Tratamento de funções múltiplas para a electro-esterilização
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Um tratamento com cloro provoca, na maioria dos casos, uma irritação dos olhos ou da 
pele, acompanhada pelo odor desagradável do cloro.

Graças ao seu funcionamento semi-automatizado, o electro-esterilizador permite manter 
permanentemente uma excelente qualidade sanitária da água, que não irrita os olhos, não 
agride a pele e não tem odor a cloro. 

UMA FUNÇÃO DE SAL PARA UMA ÁGUA CRISTALINA
O AquaSwim Acti + proporciona a dose de sal e a qualidade adequadas ao tratamento eficaz 
da água da sua piscina : 

 Sal com teor de Na Cl de 99,9%

 Isento de Manganês e de Ferro < (0,0001%)

 Sem tratamento anti-aglomerante

O electro-esterilizador produz a dose exacta de cloro necessária para destruir todas as algas 
e microrganismos trazidos pelos utilizadores da piscina.

UMA FUNÇÃO DE ESTABILIZANTE / PROTECTOR PARA OPTIMIZAR A 
DURAÇÃO DE VIDA DO SEU ELECTRO-ESTERILIZADOR
O cloro degrada-se muito rapidamente quando sujeito à acção dos raios UV. Isso obriga-o a 
colocar o seu electro-esterilizador em funcionamento na potência máxima para compensar 
estas perdas de cloro.

A água da sua piscina fica saudável, límpida e sem odores desagradáveis

Nem todos os tratamentos de piscinas são adequados !
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Zona AQUASWIM Acti +

50 ppm

25 ppm

               Teor em estabilizante na água As pastilhas AquaSwim Acti+ contêm: a 
dose exacta de estabil izante para  
proteger o cloro dos efeitos do sol até 3 vezes 
mais tempo do que uma pastilha de sal 
clássica. Já não é necessário proceder à adi-
ção cuidadosa de um estabilizante que, em 
caso de sobredosagem, pode prejudicar a 
qualidade da água da sua piscina.

Como o cloro fica mais protegido, o seu 
electro-esterilizador é menos usado.

Base do ensaio 
de pH: 7,0
T : 30°C 
Concentração inicial em cloro: 2 a 3 mg/L

AquaSwim Acti + garante assim uma 
longevidade óptima do seu aparelho
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UMA FUNÇÃO ANTI-CALCÁRIO PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO DA SUA 
PISCINA

A água dos tanques contém naturalmente iões de cálcio responsáveis pela formação do 
calcário. Este deposita-se nos eléctrodos, nas peças de vedação e nos revestimentos dos 
tanques (sobretudo ao nível da linha de água ou nas juntas dos ladrilhos). 
AquaSwim Acti + contém um anti-calcário que bloqueia os iões de cálcio de modo a evitar 
que formem depósitos.

UMA FUNÇÃO ANTI-CORROSÃO QUE CONTRIBUI PARA A PROTECÇÃO
Na água dos tanques podem ocorrer fenómenos de corrosão que provocam a  
degradação dos equipamentos metálicos das piscinas. Os óxidos libertados podem 
ficar depositados nos revestimentos (liners, revestimentos em poliéster, etc.) e  
provocar a formação de manchas indeléveis.

AquaSwim Acti + bloqueia 95% do cálcio presente na água e responsável 
pela formação de calcário. Deste modo, facilita a manutenção e a 
limpeza da sua piscina.

AquaSwim Acti + aumenta cerca de 50% da protecção dos  
equipamentos contra a corrosão
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EFEITO ANTI-CALCÁRIO Ca em mg/l

Água da torneira 109

Com tratamento AquaSwim Acti + 3,8
  

Base do ensaio 
de pH: 7,26
Concentração inicial em
cloro: 2 a 3 mg/L
TH: 27° F

Solução salina “clássica” Óxido
de ferro (ferrugem)

AquaSwim Acti + Protecção com duplo 
efeito de camada protectora (preto) e 

bloqueador dos iões de ferro
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Modo de utilização

Depois de regular o pH para um valor entre  
7,2 e 7,4 é necessário adicionar  

4 a 5 kg de AquaSwim Acti + 
por cada 1 m3 de água

(consoante as recomendações do fabricante 
do electro-esterilizador), repartindo as  
pastilhas pela totalidade do tanque para 
obter uma dissolução homogénea. Para 
obter essa dissolução o AquaSwim Acti 
+ não deve ser colocado nas zonas de 
fraca circulação nem nos skimmers, sendo  
necessário fazer circular a água sem 
passar pelo filtro. Esperar pela total 
dissolução das pastilhas antes de colocar 
em funcionamento o electro-esterilizador 
e a filtração.

O seu revendedor autorizado

SALINS IBERICA
Calle Serrano, 21
28 001 MADRID
Tel: (34) 914 363 100
Fax: (34)914 353 685
www.unionsalinera.es

                       Com 

a manutenção da sua piscina é mais simples

Aproveite o conforto da utilização da piscina com 
toda a tranquilidade.

Não hesite em pedir aconselhamento ao seu técnico de piscinas, que 
o ajudará a aplicar este produto.

ainda + eficaz
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Ter em conta que os sacos devem ser guardados num local limpo, seco e abrigado 
do sol. A embalagem tem uma garantia contra raios UV durante 24 meses.
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