
 

 

  

 
CARACTERÍSTICAS 
O uso de HEROCLEAN WATER 5 como acondicionador da água em sistemas de rega apresenta as seguintes vantagens: 
- Evita ou elimina obstruções em sistemas de rega (bombas, filtros e redes de distribuição) causadas pelo crescimento 
microbiológicos por algas, fungos e/ou bactérias. 
- Evita ou elimina resíduos orgânicos na rede de rega.  
- Evita odores derivados do emprego de águas residuais para rega, porque destruí os compostos orgânicos que os 
originam (ácido sulfídrico, fenóis etc.)  
- O íon potássio procedente do permanganato potássico contribui á nutrição da planta. 
 

 
CONTEÚDO DECLARADO                                                          % m/v 
Dissolução de Permanganato de potássio                                        5,0 

 
INDICAÇÃO DE CULTURAS, DOSES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO ADEQUADAS 
 
TRATAMENTO PREVENTIVO 
A continuação indicam-se as doses recomendadas: 
- Balsas, lagoas: Injetar diretamente o produto no ponto de entrada da agua na balsa. 

Doses: 40 a 100 partes por milhão (40 a 100 ml/1000 litros de água).  
- Sistemas de rega: Injetar diretamente o produto na tubagem.  

Doses: 40 a 100 partes por milhão (40 a 100 ml/1000 litros de água). Manter a dose como mínimo até uma hora 
despois de que a agua tenha coloração cor de rosa ao fim dos emissores. A continuação, destapar o final da tubagem 
para arrastrar os restos insolúveis que possam ficar acumulado. 
 

TRATAMENTO CORRETIVO 
Quando o desarrolho de massas biológicas na balsa, lagoa ou rede de distribuição seja tão importante que de lugar a 
frequentes obstruções no sistema de rega.  

Dose: 40 a 100 partes por milhão (40 a 100ml/1000 litros de agua). Manter a dose do produto até duas horas despois 
de observar a coloração rosada ao fim dos emissores. A continuação, destapar o final da tubagem para arrastrar os 
restos insolúveis que podam ficar acumulados. 

*Em todo caso recomenda-se a bomba de injeção do produto seja de membrana e não de pistão. 
 
COMPATIBILIDADE 
Não se detectaram casos de incompatibilidade com fitossanitários e fertilizantes. Em caso de dúvida realize uma prova 
prévia. 
 
INSTRUÇÕES REFERENTES À TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DURANTE A MESMA 
Recomenda-se armazenar a temperaturas não inferiores à temperatura de cristalização. 
Ver Ficha de Segurança. 
 
CONSELHOS DE PRUDENCIA 
P102: Manter fora do alcance das crianças. 
P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 
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