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Validade: 2 anos após a data de 
fabricação 
 

Teor de cloro ativo: 40,8%. 
 

Composição: dicloro isocianurato de 
sódio dihidratado, clarificante, sulfato 
cúprico, veículo (alcalinizante  e inertes) 
100%. 
 

 

 

Desenvolvido para o tratamento de 

piscinas, sendo especialmente para quem 

procura praticidade aliado à qualidade, pois 

além de ser um poderoso agente desinfetante, 

possui ação clarificante e algistático. 

GENCO® L.E. CLORO GRANULADO 

MÚLTIPLA AÇÃO “3 EM 1” é indicado para a 

desinfecção da água de piscinas, possuindo 

também propriedades adjuvantes de clarificante 

e algistático. O objetivo da cloração é desinfetar 

continuamente e para isso é necessário manter 

residual de cloro livre de 2 a 4 ppm* na água da 

piscina o tempo todo.  

1. Ao realizar o tratamento da água, utilizar 

luvas, óculos e máscara de segurança 

para proteger-se do contato com 

produtos químicos. 

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. 

 

Registro no Ministério da Saúde: 
3.0190.0035. 
 
Embalagens: Sacos Plásticos de 1 kg e 
Baldes Plásticos de 2,5 kg, 4,5 kg, 10 kg 
e 50 kg. 
 
Dosagem diária aproximada: 3 a 4 
g/m³. 
 

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 100 e 120 ppm e a dureza cálcica 

entre 200 e 400 ppm. 

4. Tempo mínimo para ação do produto: 10 minutos após aplicação. 
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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. 

3. Em caso de vazamentos, limpar e ventilar imediatamente a área. 

 

1. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Não ingerir. Forte oxidante. Evite 

inalação ou contato do produto com a pele, olhos e roupas durante o manuseio. 

Conserve-o longe dos olhos e nariz. 

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

produto químico. Mistura com outros produtos – mesmo que seja outro cloro granulado, 

em tabletes ou líquido – pode causar FOGO E OU EXPLOSÃO. Combater o FOGO com 

água em abundância. 

3. Ao manusear utilize proteção respiratória, óculos e luvas. 

4. Antes de usar leia com atenção as instruções da embalagem.  

5. Não utilizar para desinfecção de alimentos. 

6. Só prepare soluções aquosas concentradas para uso imediato. Não armazene soluções 

concentradas (> 1%) deste produto por mais de uma hora. 

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

DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

8. Só utilizar a piscina quando residual de cloro estiver abaixo de 10 ppm. 

 

1. Adicionar diariamente de 3 a 4 g/m³ (3 a 4 gramas por 1000 litros de água) de GENCO® 

L.E. CLORO GRANULADO MÚLTIPLA AÇÃO “3 EM 1”, Espalhar diretamente sobre a 

água. Em piscinas de vinil, fibra ou pintadas é indicado dissolver a dosagem previamente 

em um recipiente plástico com água da própria piscina e utilizar apenas a solução 

sobrenadante; repetir essa operação até que todo produto tenha sido pré-dissolvido. 

2. Antes de aplica-lo novamente, analisar o residual de cloro livre para certificar-se de que a 

dosagem anterior foi suficiente para mantê-lo na faixa recomendada entre 2 e 4 ppm* 

durante o intervalo entre as aplicações. 

3. Se estiver abaixo de 2 ppm, aumentar a dosagem diária; se acima de 4 ppm, diminuí-la. 

Repetir essa operação diariamente até atingir a dosagem ideal para as condições 

particulares de sua piscina. 

4. Filtrar a água diariamente pelo tempo suficiente para que todo o volume de água da 

piscina passe pelo filtro. Aspirar o fundo e paredes da piscina no mínimo uma vez por 

semana. 
*Em piscinas públicas ou sujeitas à fiscalização sanitária seguir a legislação aplicável. 
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1. Em caso de contato com os olhos, lave com água fria abundante durante 15 minutos. Em 

caso de contato com a pele, lave as partes atingidas com sabão e água em abundância. 

Persistindo a irritação, procure socorro médico levando a embalagem do produto. Se 

inalado, remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação, procure 

socorro médico. 

2. 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.   

3. Pictogramas: 

 

 

 

 

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. 

  


