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Validade: 2 anos após a data de 
fabricação. 
 

Composição: Tensoativo não-iônico, 

espessante, alcalinizante, conservante, 

sequestrante, etanol, Cl11710, 

essência. 

 

Poderoso detergente biodegradável, com 

baixa formação de espuma, agradável aroma 

de citronela e pH na faixa recomendada para 

águas de piscinas. Além disso, dissolve 

depósitos de óleos e gorduras. 

LIMPA-BORDAS GENCO® possui 

composição detergente de baixa espuma e com 

pH na mesma faixa das águas de piscinas, 

especialmente formulado para eliminar das 

bordas da piscina os depósitos de óleos e 

gorduras (muitas vezes provenientes de 

bronzeadores ou fuligem) que normalmente 

servem de adesivo para as sujeiras flutuantes, 

além de abrigo e/ou alimento para toda espécie 

de microrganismos. 

 

1. Ao realizar o tratamento da água, utilizar 

luvas, óculos e máscara de segurança 

para proteger-se do contato com 

produtos químicos. 

Notificação no Ministério da Saúde:  
25351.676989/2014-81. 
 
Embalagens: Frasco plástico de 1L. 

2. Lavar sempre as mãos após manusear qualquer produto químico. 

3. Enxaguar sempre as embalagens vazias com água corrente antes de descartá-las. 

4. Utilizar utensílios limpos e secos para manusear produtos químicos. 

5. Não fumar, nem produzir chama nas proximidades de produtos químicos. 

1. Certifique-se de que todos os equipamentos estão funcionando perfeitamente, inclusive 

motobomba, filtro, coadeiras e aquecedores. Realize retrolavagens periódicas. 

2. Mantenha o pH dentro da faixa ideal entre 7,4 e 7,6. 

3. Certifique-se de que a alcalinidade total esteja entre 80 e 120 ppm (dependendo do cloro 

utilizado) e a dureza cálcica entre 200 e 400 ppm. 
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1. Armazenar os produtos químicos em suas embalagens originais fechadas, em local 

fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta e FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E 

DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

2. Não armazenar produtos líquidos em cima de produtos sólidos. 

 

 

1. ATENÇÃO! Não ingerir.  

2. Evite contato do produto concentrado com os olhos e a pele. 

3. Evite inalação ou aspiração. 

4. Misture apenas com água; sempre adicione o produto químico à água e nunca a água ao 

produto químic o. 

5. Mantenha o produto em sua embalagem original, fechada, em local fresco e seco. 

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

 

1. Aplique LIMPA-BORDAS GENCO® em esponja e friccione sobre as áreas das 

bordas da piscina a serem limpas. Em seguida, enxágue com água da própria 

piscina. 

2. Para aplicar o produto escolha esponja de consistência adequada ao trabalho e 

que não danifique as superfícies a serem limpas. 

 

OBSERVAÇÃO: Nunca utilize esponja de aço. 

1. Em caso de contato direto do produto concentrado com a pele ou os ohos, lavar as 

partes atingidas com água corrente em abundância e persistindo a irritação procurar o 

Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. 

2. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. 

3. Em caso de ingestão acidental, NÃO PROVOCAR VÔMITO. Procure imediatamente 

socorro médico, o Centro de Saúde mais próximo ou o Centro de Controle de 

Intoxicações (CCI) – Tel.: (11) 5012-5311, levando a embalagem do produto. Não dê 

nada por via oral a uma pessoa inconsciente. 

4. Telefone de emergência: 0800 118 270.  
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Nome: GENCO QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA. 

Endereço: R. Santana de Ipanema, 262-Cumbica – CEP: 07220-010 – Guarulhos – SP. 

 Telefone: (11) 2146-2146. 

 Whats app (somente dúvidas técnicas): (11) 99101-5047. 

Telefones de Emergência: 0800-11-8270. 

Fax: (11) 2146-2147. 

E-mail: sac@genco.com.br. 

  


