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Composição: 
 
FLOCK – LIS - P é um produto fabricado à base de 
compostos PHDC de alumínio, estabilizantes e 
conservantes. 
 

 

Características: 
 
Aspeto: Líquido 
Cor: Amarelo 
Aroma: Inodoro 
pH (solução a 10 %): 3,6 - 4,2 
 

 

Propriedades: 
 
FLOCK - LIS - P é um produto altamente 
concentrado e inerte nas condições de utilização, e 
inócuo, mesmo em uso prolongado. Não contém 
sulfato de alumínio que é tóxico.  
A grande vantagem da utilização regular de 
FLOCK – LIS - P está o facto da introdução de 
pequenas quantidades de aniões, reduzindo assim 
o perigo de corrosão e de diminuição do PH. 
 
 
Campo de Aplicação: 
 
FLOCK – LIS - P é recomendado para todas as 
piscinas publicas ou particulares. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de Emprego: 
 
As quantidades de FLOCK - LIS - P a adicionar à 
água dependem da frequência dos utilizadores, da 
temperatura, das condições do meio ambiente, das 
instalações e da velocidade da circulação da água. 
 Assim, recomenda-se a título orientativo, que o 
produto seja distribuído mais ou menos 
uniformemente sobre a superfície da piscina, 
deixando-o atuar durante a noite, no mínimo 
durante 4 horas, com o equipamento na posição de 
recirculação (isto é, sem passar pelos filtros), 
aspirando o fundo da piscina pela manhã. Nesta 
situação deve utilizar-se cerca de 5 c.c de FLOCK 
– LIS - P por cada m3 de água. 
 
Poderá igualmente o FLOCK – LIS - P ser utilizado 
no filtro, adicionando-se desta forma cerca de 500 
c.c., devendo o filtro ser lavado ao fim de 1,5 a 2 
renovações de água. 
 
Para piscinas públicas ou semipúblicas que 
contenham bomba doseadora, deverão ser 
aplicados diariamente cerca de 0,25 a 1 c.c. de 
FLOCK – LIS - P. 
 
Armazenagem: 
 
A armazenagem de FLOCK – LIS - P não requer 
cuidados especiais. 
 
As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-

se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer 

momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada 

pela Lisquimica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por 

danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada. 
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