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Sempre ao seu lado.

PG

BT

Delegados de venda do Pollet Pool Group e conselheiros técnicos da BAYROL, para apoiá-lo sempre que necessário:

Diretor geral Pedro Leão
Tel: +913 576 071 

pedro.leao@pwgportugal.com

Gestora de produto Adélia Patrício  
Tel: +351 910 505 025 

adelia.patricio@polletpoolgroup.pt

Distribuidor Ilha da Madeira Poolgest, Lda. 
Tel: +351 965 014 198 

admin@poolgest.pt

Diretor comercial – Angola Luciano Silva / Bluetide, Lda. 
Tel: +244 926 591 183 

luciano.silva@bluetide-ao.com

PG

BT
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Índice temático

Abreviações:
priv = Piscinas privadas
publ = Piscinas públicas
spa = Spa

Nome do produto Segmento Página

Equilibrio da água

Alca-Plus priv 26

Estabilizador de dureza spa 36

pH-Minus priv, spa, publ 13, 36, 40

pH-Minus liquide priv, publ 33, 40

pH-Plus priv, spa, publ 13, 36, 40

pH-Plus liquide priv, publ 33, 40

Desinfeção

Activador de Oxigénio spa 37

Água Pura spa 37

Aquabrome® priv, publ 15, 42

Bayroshock® priv 27, 34

Bayrosoft® priv 34

Tabletes de Bromo spa 37

Cloro Granulado spa 37

Chlorifix priv, publ 26, 27, 41

Chlorifix Compact     priv 26

Chloriklar® priv 26

Chloriliquide C priv, publ 33, 41

Chlorilong® 250 priv 14

Chlorilong® 250 C publ 41

Chlorilong® 5 Funções priv, publ 14, 41

Chlorilong® Bloc 500 priv 20

Chloryte® priv 27

Chloryte® publ 41

Multilong® priv 19

Oxigénio activo granulado priv, spa 20, 37

Soft & Easy priv 15

Softswim® priv 19

Varitab® priv 19

Prevenção de algas

Desalgine® priv 20

Desalgine® C priv, publ 21, 34, 42

Desalgine® Jet priv 20

X 100 priv, publ 28, 42

Floculação

Quickflock Automatic Plus priv, publ 34, 42

Quickflock Liquide priv, publ 21, 34, 42

Quickflock Super priv 28

Superflock Plus priv 21

Superklar priv 21

Produtos complementares

Calcinex® priv 22

Decalcit Filtre priv, publ 22, 43

Eco Filterglass priv 22

Decalcit Super priv, publ 23, 43

Demykosan® Citron priv, publ 24, 44

Filterclean Tab priv 22

Nome do produto Segmento Página

Limpador de cartuchos spa 38

Clarificador spa 38

Limpador de superficie spa 38

Limpador del circuito spa 38

Puripool® Super priv 23

Puripool® Super publ 43

Bordnet® priv 23, 43

Antiespuma spa 38

Saunatop Eucaliptus priv 23, 43

Análise da água

Aquabrome® Quicktest priv 16

Bayrosoft® Quicktest priv 24

Fotómetro electrónico priv 24

Pooltester pH/Br priv 24

Pooltester pH/Cl priv 24

Pooltester pH/O2 priv 16, 24

Pooltester pH/O2 Recargas priv 16, 24

Pooltester pH/Cl Recargas priv 24

Quicktest Blister pH/Cl/TAC priv 16

Tiras de medição spa 36

Análise da água

Fotómetro electrónico publ 24

Fotómetro MD200 3 em 1 publ 44

Fotómetro 6 em 1 publ 44

Fotómetro Pool Control Direct PM 620 publ 44

Proveta cilíndrica publ 45

Proveta 13,5 mm publ 45

Reagentes para estojos de medição 
e fotómetros

publ 45

Equipamentos de dosagem e tratamento

Pool Relax        priv 30

PoolManager® priv 31

pH FUN priv 32

Dosificador G10 Mini priv 32

Brominador 50 / 130 priv 32

Flockmatic 10 ml/h priv 32

PoolManager® PRO publ 46

Analyt 2 publ 47

Analyt 3 publ 47

Analyt 3 Hotel publ 47

Estação doseadora 12, 24 kg publ 48

Electroválvula 1/2‘‘ publ 48

Electroválvula 131 A 1‘‘ publ 48

Caudalímetros publ 48

Bomba peristáltica publ 51

Bombas de membrana publ 51

Flockmatic Vario Regulável publ 32
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Índice alfabético

Nome do produto Página

A 

Activador de Oxigénio 37

Água Pura 37

Alca-Plus 26

Analyt 2 47

Analyt 3 47

Analyt 3 Hotel 47

Antiespuma 38

Aquabrome® 15, 42

Aquabrome® Quicktest 16

B

Bayroshock® 27, 34

Bayrosoft® 34

Bayrosoft® Quicktest 24

Bomba peristáltica 51

Bombas de membrana 51

Bordnet® 23, 43

Brominador 50 / 130 32

C

Calcinex® 22

Caudalímetros 48

Chlorifix 26, 27, 41

Chlorifix Compact     26

Chloriklar® 26

Chloriliquide C 33, 41

Chlorilong® 250 14

Chlorilong® 250 C 41

Chlorilong® 5 Funções 14, 41

Chlorilong® Bloc 500 20

Chloryte® 27, 41

Clarificador 38

Cloro Granulado 37

D

Decalcit Filtre 22, 43

Decalcit Super 23, 43

Demykosan® Citron 24, 44

Desalgine® 20

Desalgine® C 21, 34, 42

Desalgine® Jet 20

Doseador G10 Mini 32

E

Eco Filterglass 22

Electroválvula 1/2‘‘ 48

Electroválvula 131 A 1‘‘ 48

Estabilizador de dureza 36

Estação dosificadora 12, 24 kg 48

F

Filterclean Tab 22

Flockmatic 10 ml / h 32

Flockmatic Vario Regulável 32

Nome do produto Página

Fotómetro 6 em 1 44

Fotómetro electrónico 24

Fotómetro MD200 3 em 1 44

Fotómetro Pool Control Direct PM 620 44

L

Limpador de cartuchos 38

Limpador de superficie 38

Limpador do circuito 38

M

Multilong® 19

O

Oxigénio activo granulado 20, 37

P

pH FUN 32

pH-Minus 13, 36, 40

pH-Minus liquide 33, 40

pH-Plus 13, 36, 40

pH-Plus liquide 33, 40

PoolManager® 31

PoolManager® PRO 46

Pool Relax        30

Pooltester pH/Br 24

Pooltester pH/Cl 24

Pooltester pH/Cl Recargas 24

Pooltester pH/O2 16, 24

Pooltester pH/O2 Recargas 16, 24

Proveta 13,5 mm 45

Proveta cilíndrica 45

Puripool® Super 23, 43

Q

Quickflock Automatic Plus 34, 42

Quickflock Liquide 21, 34, 42

Quickflock Super 28

Quicktest Blister pH/Cl/TAC 45

R

Reagentes para estojos de medição e fotómetros 42

S

Saunatop Eucaliptus 23, 43

Soft & Easy 15

Softswim® 19

Superflock Plus 21

Superklar 21

T

Tabletes de Bromo 37

Tiras de medição 36

V

Varitab® 19

X

X 100 28, 42
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O seu melhor parceiro. 
A cuidar de piscinas.

Experiência e tradição

Desde a sua fundação em 1927, a BAYROL tem vindo a 

desenvolver-se continuamente e desde 1955 tem sido 

sempre vista como percursora no tratamento de água de 

piscinas. Experiência, investigação e desenvolvimento 

formam a base da elevada qualidade da nossa gama de 

produtos, que abarcam todas as necessidades para um 

tratamento de água fácil e eficiente. A nossa promessa 

de marca: a BAYROL oferece-lhe a melhor solução para o 

tratamento da piscina e spa.

Argumentos que convencem...

Com quase 60 anos de experiência, investigação e 

desenvolvimento, BAYROL é a marca mais conhecida 

entre os proprietários de uma piscina.

Oferecemos:

•  Oferta de produto completa e inovadora

•  Pontos de venda exclusivos

•  Investigação e desenvolvimento próprios, bem 

como controlo de qualidade

•  Aconselhamento mediante colaboradores formados 

e motivados

Presentes em toda a Europa

Os produtos da BAYROL encontram-se presentes 

em toda a Europa graças aos nossos distribuidores 

selecionados e formados por nós, que garantem um 

aconselhamento profissional e competente aos seus 

clientes estejam onde estiverem. A empresa continua 

a apoiar permanentemente os seus colaboradores com 

absoluta fiabilidade e boa vontade, contribuindo assim 

para a base de uma relação conjunta ampla e recheada 

de êxito.

Produtos pioneiros para o êxito

A ampla experiência da BAYROL no tratamento de água 

de piscinas permite oferecer todo o tipo de produtos, 

desde os reguladores do valor de pH até à limpeza de 

filtros. Os produtos cumprem com as últimas normas 

vigentes inclusive as respeitantes ao armazenamento 

e transporte. A embalagem dos produtos BAYROL 

respeita o meio ambiente e os materiais usados para 

o seu fabrico são recicláveis, com fechos de segurança 

para crianças e aprovados pelas normas da UE.
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Investigação e Desenvolvimento
em laboratórios próprios

Produção
em 10 fábricas na Europa

Revisão e controlo
da eficácia dos produtos 

debaixo de condições reais

Embalagens
recicláveis para os nossos 

produtos

Transporte
de acordo com a 

Legislação em vigor

Entrega
em 5 dias úteis

Armazenamento conforme 
com a lei em 6 diferentes 

armazéns na Europa
6

3

1

2

7

5

4

Qualidade Premium de A a Z. 
A Nossa produção.
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Nome do produto

O nome do produto está indicado de forma 

clara e legível na parte superior da etique-

ta. Debaixo do nome há uma descrição 

clara e compreensível do produto, da 

sua aplicação e das vantagens que 

oferece.

Elemento visual chave

O azul turquesa reluzente 

da  água também tem um 

papel central na etiqueta. 

Para que a estética da estante 

seja variada, a linha de água é di-

ferente em cada categoria de produto.

Ainda mais claro. 
O novo design dos produtos.

Passo a passo com descrição

Os procedimentos estão descritos passo a 

passo. Ajudam assim os proprietários 

de uma piscina a saber qual a or-

dem de utilização dos produtos. 

Para poder diferenciá-los cor-

retamente, além do número, 

debaixo de cada passo 

também há uma breve 

descrição bem legível.

Código de cores

Para reconhecer facilmen-

te o produto, manteve-se a 

codificação por cores, que 

agora não é tão predomi-

nante, mas é claramente 

visível. Simplificaram-se 

também os passos de cuidado 

que passaram dos anteriores 

cinco para quatro: 

amarelo = regulação do pH 

vermelho = desinfecção 

verde = prevenção de algas 

lilás = floculação

O novo design ao pormenor

Categoria 

Com as três categorias de produto Indis-

pensável, Conforto e Problema / Solução, os 

proprietários de uma piscina podem elaborar 

o seu programa de cuidado à medida num 

abrir e fechar de olhos.
Pictograma 

O pictograma indica rapidamente o tipo de apresentação e 

dosagem do produto.

A classificação dos produtos

A BAYROL oferece tudo o que o proprietário de uma piscina 

necessita para o seu óptimo cuidado. Para que também os 

novos proprietários se familiarizem rapidamente com os 

passos necessários, a BAYROL classificou os seus produtos 

em novas categorias: tratamento indispensável, conforto e 

produtos para solucionar problemas. Os produtos de trata-

mento indispensável são os obrigatoriamente necessários 

para o cuidado da piscina, os da secção conforto oferecem 

algo mais ao tratamento, como por exemplo, prevenção de 

algas ou fungos. E, como o nome indica, com os produtos 

para solucionar problemas, os proprietários de uma piscina 

voltarão a ter a sua água controlada rapidamente.
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O cuidado da água segundo a BAYROL.

Com quase 60 anos de experiência no cuidado da água, a BAYROL selecionou os três métodos de desinfeção que se têm 

revelado mais fiáveis e fáceis de utilizar.

O cloro: o desinfetante por excelência

- Excelentes propriedades de oxidação das impurezas. 

- Elimina as bactérias com a máxima eficácia. 

- Para tratamento regular ou de choque.

Cloro para quem? Para aqueles que desejam um método 

seguro, com uma boa relação qualidade-preço e que permite 

obter uma água bem desinfetada.

O conselho da BAYROL: Tenha especial 

atenção em respeitar a dosagem dos 

produtos para evitar problemas de odores e 

irritações.

!
O bromo: um desinfetante versátil e fiável

- Propriedades oxidantes e desinfetantes provadas 

- Especialmente eficaz com um pH e temperatura elevados 

- Adapta-se a águas calcárias 

- Ideal para o tratamento de piscinas cobertas e spas.

Bromo para quem? Para aqueles que querem uma desinfeção 

fiável e permanente, sem vestígios de odores ou irritações 

durante o banho.

O conselho da BAYROL: Para manter um 

ideal nível de bromo, recomendamos que 

proceda à análise do respetivo valor uma vez 

por semana.

!

O oxigénio ativo: uma água pura e agradável

- Alternativa suave ao cloro. 

- Especialmente suave com os olhos, a pele e o cabelo. 

 Também se pode dosear na água de forma automática.

Oxigénio ativo para quem? Para aqueles que além de uma 

água clara e cristalina também desejam que o banho seja 

agradável, sem problemas com odores ou irritação da pele.

O conselho da BAYROL: O tratamento com 

oxigénio ativo requer uma atenção espe-

cial. Enfatize especialmente que se respeite a 

dosagem (quantidade e frequência) dos produtos sólidos 

como Soft & Easy. No caso de realizar uma dosagem ma-

nual com produtos de oxigénio ativo líquido (Softswim® / 

Bayrosoft®), recomende que seja feito um controlo regular 

do valor de oxigénio ativo.

!

- Soft & Easy e Softswim® (oxigénio ativo)

- Aquabrome® (bromo)

- Chloriloquide® C (hipoclorito de sódio) e Chloryte®  

(hipoclorito de cálcio)

 A escolha é sua!
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Tecnologia A.P.O.®

As tabletes de cloro da BAYROL são fabricadas segundo um processo especial: a tecnologia A.P.O.®, um inovador método de 

compressão que otimiza a dissolução das tabletes para que permaneçam compactadas de forma regular e homogénea.

*Profundidade: profundidade média da água

1. Descarga do fundo

2. Skimmer
3. Sistema de filtro

4. Bomba de calor

5. Propulsores

1

2

3 4

5
5

Piscina rectangular 
comprimento x largura  
x profundidade* = .... m3

Piscina ovalada
comprimento máximo x largura 
máxima x profundidade*  
x 0,89 = .... m3

Piscina redonda
diâmetro x diâmetro x profundidade* 
x 0,79 = .... m3

Piscina dupla redonda
comprimento máximo x largura 
máxima x profundidade*  
x 0,85 = .... m3

° dH Tipo de dureza

menos de 8,4 ° dH leve

de 8,4 a 14 ° dH média

mais de 14 ° dH dura

Tratamento físico da água:

1
 

  Circulação e filtragem

Regra geral, aconselhamos que a bomba do filtro esteja a 

funcionar o tempo suficiente para que o volume da água da 

piscina circule por completo, no mínimo duas ou três vezes 

por dia, o que normalmente corresponde a seis a oito horas 

diárias. A filtragem tem a seu cargo a responsabilidade de 

reter a maioria das partículas grandes de sujidade.

Que tipo de filtro necessita cada piscina?

Para as piscinas de tamanho grande (> 15 m3), tanto cobertas 

como descobertas, são adequados dois tipos de filtros:

•  Filtro de areia: o tipo de filtro usado habitualmente, com ex-

celente eficácia filtrante e a melhor relação custo-benefício.

•  Filtro de cartucho: fácil de lavar com água, com recargas.

Nas piscinas com um volume entre 6 e 15 m3 o melhor é usar 

um filtro de cartucho. As piscinas que tenham um volume 

inferior a 6 m3 (por ex., as que têm um diâmetro de 3 m) por 

norma geral não necessitam de filtro.

Tratamento químico da água:

2
 

  Dosagem de produtos para o cuidado da piscina

Como a filtragem não pode reter todas as impurezas da 

água, é necessário realizar um tratamento com os produtos 

químicos adequados, por exemplo, do programa de cuidado 

da BAYROL. Para dosear a quantidade correta de produtos de 

cuidado, em primeiro lugar deve medir o volume em metros 

cúbicos da piscina. Como ajuda, apresentamos as fórmulas 

para as formas de piscina mais habituais:

Dureza da água

Outro parâmetro importante para o cuidado correto da água 

é a sua dureza. A unidade de medida da dureza da água é o 

grau de dureza (dH). A dureza a água muda de uma região 

para outra e pode ser consultada a empresa municipal de 

gestão de água.



A formação na BAYROL. 
Química e Equipamentos.

Piscina pública

A BAYROL sempre formou e continua a formar a sua rede de distribuidores propondo módulos de formação em Química e/ou 

Equipamentos adaptados a todos os níveis.

Para qualquer informação, contacte o responsável comercial da sua zona ou ligue para o +351 917 764 505.

•	 Tratamento da água das piscinas e spas.

•	 Formação nos produtos BAYROL.

•	  Oficinas de instalação e demonstração de funcionamento dos equipamentos 

automáticos da BAYROL.

•	  Equipamentos de dosagem BAYROL.

•	  Tratamento da água das piscinas públicas.

•	 Manutenção do espaço envolvente da piscina.

•	 Segurança durante o manuseamento e armazenagem.

•	 Tratamento automático e equipamentos de dosagem BAYROL.

No programa:

11

Piscina privada

Descarregar a 
aplicação através 
deste código QR

Pool Expert é a aplicação para tablets e smartphones 

desenvolvida pela BAYROL para obter de forma fácil um 

diagnóstico personalizado da água da piscina. Disponível 

na AppStore e na Google Play, ajuda os consumidores a:

•   conhecer os primeiros tratamentos que devem realizar 

em caso de dificuldades.

•   enviar por e-mail os parâmetros da água e os produtos 

que são necessários.

•   encontrar facilmente o seu distribuidor mais próximo 

graças à função de geo-localização.

O conhecimento e experiência da BAYROL na palma da mão 

com a app Pool Expert.

Serviço 100%.
As soluções da BAYROL que tornam a vida mais fácil.
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Como a manutenção mínima da água da piscina 
necessita de 3 tipos de produtos básicos, a BAYROL 
agrupou nesta secção os produtos essenciais para um 
tratamento básico regular. Trata-se de:
•   regulação do pH com pH-Minus ou pH-Plus.
•   desinfecção de larga duração com cloro de 

dissolução lenta com as tabletes Chlorilong®, com 
oxigénio activo com Soft & Easy ou com bromo com 
Aquabrome®.

•    análise básica da água com tiras de análise.

Para que o utilizador possa aceder rapidamente aos 
produtos curativos, a BAYROL agrupou numa única 
secção os produtos que resolvem de forma eficaz 
problemas com a qualidade da água: água turva, água 
verde, pH instável…
Em Problema / Solução encontram-se especialmente 
os produtos de choque: Chlorifix, Chloriklar® ou 
Bayroshock®.

Uma água que só está desinfetada não é 
completamente satisfatória. Os proprietários de 
piscinas esperam uma água de boa qualidade, clara 
e agradável. Desejam que os produtos sejam fáceis 
de usar, que o tratamento seja simples e valorizam a 
garantia de uma água mais fácil de cuidar. Por este 
motivo, a BAYROL incluiu na secção Confort:
•   desinfeção da água com os cloros multifunção como 

Varitab® ou Multilong®.
•   prevenção de algas com Desalgine® ou  

Desalgine® Jet.
•   floculação com Superflock Plus.
•   produtos complementares para a limpeza ou a 

invernagem.
•   análise da água mais precisa com os Pooltester.

Cuidado da água da piscina.

A oferta da BAYROL para as piscinas privadas foi especial-

mente concebida para piscinas com um grande volume de 

água e equipadas com um sistema de filtragem. Os produtos 

doseiam-se no skimmer ou na piscina. Para facilitar a esco-

lha do produto, BAYROL estrutura a sua linha para piscinas 

privadas em 3 secções: 

Indispensável – Confort – Problema / Solução

Indispensável

Problema / Solução

Confort
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Indispensável

Regulação do pH 
Regular o pH é o primeiro passo para ter uma água limpa e uma sensação de banho o mais agradável possível. Ter o pH 
ajustado corretamente entre 7,0 e 7,4* é a base do cuidado da água da piscina. Se o pH não estiver dentro destes valores, 
o banho é menos agradável e os tratamentos perdem a sua eficácia. Por este motivo, o pH deve ser controlado no mínimo 
uma vez por semana, e ajustado caso seja necessário.

*7,4-7,6 se o tratamento for com bromo

pH-Plus

Granulado para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Em bolsas individuais para uma dosagem mais 
fácil.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

2294812 1,5 kg +0,1 pH / 100 g / 10 m3 6 210 4008367948122

pH-Plus

Granulado para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Inclui uma colher medidora para uma dosagem 
mais precisa.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594815 5 kg +0,1 pH / 100 g / 10 m3 2 84 4008367948153

pH-Minus

Granulado para diminuir valores de pH superiores a 7,4. Em bolsas individuais para uma dosagem mais 
fácil.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

2294412 2 kg -0,1 pH / 100 g / 10 m3 6 210 4008367944124

pH-Minus

Granulado para diminuir valores de pH superiores a 7,4. Inclui uma colher medidora para uma dosagem 
mais precisa.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594112 6 kg -0,1 pH / 100 g / 10 m3 2 84 4008367941123

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Desinfeção
Junto com a regulação do pH, a desinfeção é o passo seguinte no cuidado essencial da água. Se não for aplicado um 
produto desinfetante, em pouco tempo a água torna-se turva, fica com mau aspeto e pode chegar a ficar insalubre. 
Existem três métodos para realizar a desinfeção da água: com cloro, com oxigénio ativo livre de cloro e com bromo.

Chlorilong® 250

Tabletes de cloro de 250 g de dissolução lenta para uma desinfeção contínua. Libertam uma quanti-
dade constante de cloro na água.  (tecnologia A.P.O.®).

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7536121 1,25 kg 1 tabl / 30 m3 6 420 4008367361211

7536117 5 kg 1 tabl / 30 m3 2 84 4008367361174

7536125 10 kg 1 tabl / 30 m3 1 44 4008367361259

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

* Até rutura de stock

Chlorilong® 5 Funções sem sulfato de cobre

Tabletes multifunções de cloro de 250 g de dissolução lenta para uma 
desinfeção contínua. Libertam uma quantidade constante de cloro na água 
(tecnologia A.P.O.®). Para uma água cristalina. Protege o revestimento da piscina.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7599243 1,25 kg 1 tabl / 30 m3 6 420 4008367992439

7599249 5,5 kg 1 tabl / 30 m3 2 84 4008367992491

Com oferta de almofada insuflável 

7599248* 5,5 kg 
PROMO

1 tabl / 30 m3 2 84 4008367992484

7599246 10 kg 1 tabl / 30 m3 1 44 4008367992460

Vantagens: 

1    Desinfeção, prevenção de algas e de depósitos calcários, floculação contínua

2    Dissolução lenta e regular para uma cloração uniforme

3    Sem sulfatos de cobre: não provoca manchas no revestimento

4    Não turva a água, não deixa resíduos

5    Produto estabilizado: limita a degradação do cloro ativo pelos raios UV
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As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Chlorilong® 5 Funções sem sulfato de cobre

Tabletes multifunções de cloro de 250 g de dissolução lenta para uma 
desinfeção contínua. Libertam uma quantidade constante de cloro na água 
(tecnologia A.P.O.®). Para uma água cristalina. Protege o revestimento da piscina.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7599243 1,25 kg 1 tabl / 30 m3 6 420 4008367992439

7599249 5,5 kg 1 tabl / 30 m3 2 84 4008367992491

Com oferta de almofada insuflável 

7599248* 5,5 kg 
PROMO

1 tabl / 30 m3 2 84 4008367992484

7599246 10 kg 1 tabl / 30 m3 1 44 4008367992460

   Soft & Easy sem cloro

Combinação de granulados: oxigénio ativo para a desinfeção, prevenção contra algas e efeito 
clarificante. O tratamento semanal completo em práticas bolsas individuais. Sem odor e delicado 
com os olhos e a pele.

10 m3

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7599002* 0,63 kg 1 bolsa dupla / 10 m3 8 480 4008367990022

7599004 0,63 kg 1 bolsa dupla / 10 m3 6 210 4008367990046

Com oferta de almofada insuflável no interior

20 m3

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7599205* 1,12 kg 1 bolsa dupla / 20 m3 6 300 4008367992057

7599208 2,24 kg 1 bolsa dupla / 20 m3 3 99 4008367992088

7599206* 4,48 kg 1 bolsa dupla / 20 m3 2 56 4008367992064

7599214 4,48 kg 1 bolsa dupla / 20 m3 2 80 4008367992149

30 m3

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7599210 16,8 kg 1 bolsa dupla / 30 m3 1 18 4008367992101

   Aquabrome®

Pastilhas de bromo de 20 g especial para piscinas com desinfeção muito lenta para uma desinfeção 
permanente. Grande eficácia perante valores elevados de pH e altas temperaturas. Tratamento de longa 
duração graças ao uso do doseador adaptado (Brominador).

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7539338 5 kg Com brominador 2 88 4008367393380

7539339 10 kg Com brominador 1 44 4008367393397

NOVA EMBALAGEM

* Até rutura de stock
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Análise da água
Conhecer os valores do pH e do conteúdo de desinfetante na água é primordial. Cada tipo de desinfetante tem o seu próprio 

método de análise. A água de uma piscina privada deve ser analisada no mínimo uma vez por semana.

Quicktest Blister pH/Cl/ TAC

Tiras de análise para a medição do valor de pH, da concentração de cloro, do TAC e do algicida.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

288023 50 tiras 12 - 4008367880231

Aquabrome® Quicktest

Tiras de análise para a medição do valor de pH, da concentração de bromo, do TAC e do algicida.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

288025 50 tiras 12 - 4008367880255

Pooltester pH/O2

Mede o valor de pH e de oxigénio ativo sólido na água. Aplica-se com reativos DPD 4 e Vermelho de 
Fenol.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

287988 Estojo con 2 x 20 reativos 6 - 4008367879884

Recarga

287132 30 DPD 4 e 30 Vermelho de Fenol 6 - 4008367871321

Encontrará mais métodos de análise da água na página 24.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

* Até rutura de stock



As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Chlorilong® 5 Funções
A tablete multifunções de cloro de qualidade superior para uma desinfeção 
contínua e uniforme da sua piscina.

  Desinfeta a água

  Previne o aparecimento de algas

  Contém floculante para uma água cristalina

  Evita os depósitos calcários

  Permite que o cloro permaneça ativo durante 
mais tempo

  Tecnologia A.P.O.® exclusiva para uma 
dissolução lenta e regular do cloro.

  Sem sulfato de cobre

Mais informação em: 
www.polletpoolgroup.pt

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar 
biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo. 

Multifunções

Qualidade garantida

Sem perigo para o revestimento



Aquabrome®

A desinfeção de longa duração para uma água pura sem odores residuais.

   Elimina todo o tipo de impurezas 
(bactérias, micro-organismos)

  Eficaz com temperaturas elevadas

  Um pH elevado não altera a sua eficácia

  Dissolução lenta e completa

   Tratamento de longa duração e autónomo 
graças ao brominador

  Sem odores residuais

Um banho absolutamente agradável

Uma vantagem de peso: 
o seu prático funcionamento

A fiabilidade de um desinfetante 
potente

Desinfeção da água
A BAYROL desenvolveu uma série de produtos que garantem uma desinfeção da água ainda mais eficaz, fácil e completa. 

Os produtos multifunções realizam cada um vários passos no tratamento e simplificam o cuidado da água da piscina. 

Entre eles destacamos Varitab®, que integra a desinfeção do filtro, o Multilong®, com prevenção adicional contra algas.

Mais informação em: 
www.polletpoolgroup.pt

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar 
biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo. 
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Confort

Desinfeção da água
A BAYROL desenvolveu uma série de produtos que garantem uma desinfeção da água ainda mais eficaz, fácil e completa. 

Os produtos multifunções realizam cada um vários passos no tratamento e simplificam o cuidado da água da piscina. 

Entre eles destacamos Varitab®, que integra a desinfeção do filtro, o Multilong®, com prevenção adicional contra algas.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Varitab® sem sulfato de cobre

Tablete multifunções de cloro de 300 g para uma desinfeção em duas fases: 
tratamento de choque do filtro de areia e desinfeção contínua da piscina.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7599306 5,4 kg 1 tabl. 25-35 m3 2 88 4008367993061

7599308 10,2 kg 1 tabl. 25-35 m3 1 44 4008367993085

Multilong® sem sulfato de cobre

Cartuchos multifunções de 950 g para o cuidado completo: desinfeção 
em duas fases com tratamento de choque do filtro de areia e desinfeção 
contínua da piscina, prevenção contra algas e floculação. O cuidado mais 
fácil que dura várias semanas.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7599190 3,8 kg 1 / 30-50 m3 4 144 4008367991906

Vantagens: 

1    Tablete patenteada de duas capas para um 
tratamento multifunções

2    Desinfeção do filtro integrada

3    Dissolução da tablete em duas fases: 
desinfeção do filtro e depois da água

4    Não deixa resíduos, não obstrui o filtro

5    Produto estabilizado: Desacelera a 
degradação do cloro ativo pelos 
raios UV

Vantagens: 

1    Tratamento completo e fácil num só gesto

2    Desinfetante de larga duração

3    Anilha de dosagem ajustável

4    Não mancha o revestimento nem turva 
a água

Softswim® sem cloro

Líquido multifunções com oxigénio ativo para a desinfeção, prevenção contra algas e eliminação 
da turbidez. Para um cuidado completo e fácil. Sem odor, delicado com os olhos e a pele.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7532262 10 kg 0,5 L / 10 m3

(segun Tª) 1 60 4008367322625



Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir o desenvolvimento e proliferação de algas. Pouco espumante.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7541253 6 L 60-100 / 10 m3 2 84 4008367412531

Floculação / Clarificação
A floculação produz uma água cristalina, visto que consegue que o filtro de areia possa reter as partículas mais finas 

suspensas na água que de outro modo voltariam novamente à piscina. Estas partículas de turbidez eliminam-se do filtro 

de areia com a sua lavagem contracorrente. Para os filtros de cartucho existem outros produtos de efeito clarificante.

Superklar

Líquido concentrado com efeito clarificante para eliminar a turbidez da água. Indicado também 
para filtros de cartucho. Prático e fácil de dosear.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595329 0,5 L 10 ml / 10 m3 12 840 4008367953294

Quickflock Liquide

Floculante líquido concentrado especial para filtros de areia. Combate eficazmente as águas turvas. 
Fórmula exclusiva para um efeito mais duradouro.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595164 6 L de 60 a 240 ml / 20 a 100 m3 2 84 4008367951641
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Chlorilong® Bloc 500 sem sulfato de cobre

Bloco de cloro de dissolução lenta de 500 g para uma desinfeção contínua. Liberta uma quantidade 
constante de cloro na água (tecnologia A.P.O.®). Cuidado fácil para 30 m3 de água durante três a quatro 
semanas.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

3436365 0,5 kg 1 bloco / 30 m3 12 528 4008367363659

Oxigénio activo granulado sem cloro

Produto granulado à base de oxigénio ativo para a desinfeção da água das piscinas. Compatível com 
cloro. Sem odor e delicado com a pele e os olhos.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7532936 5 kg 100-200 g / 10 m3 2 84 4008367329365

Prevenção de algas 
Os algicidas da BAYROL são de amplo espectro e portanto atuam contra todos os tipos de algas. Como são produtos 

altamente concentrados, são especialmente eficazes em doses muito pequenas. Os produtos da família Desalgine® não 

contêm cloro nem metais pesados (especialmente sem sulfato de cobre).

Desalgine®

Algicida líquido concentrado para prevenir a aparição de algas. 
Com efeito clarificante.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7541112 1 L 30-50 ml / 10 m3 6 456 4008367411121

7541113 6 L 30-50 ml / 10 m3 2 84 4008367411138

Vantagens 

1    Muito concentrado: efeito duradouro 
contra as algas

2    Efeito clarificante

3    Não contém metais (cobre...)

4    Não prejudica o revestimento

Desalgine® Jet

Algicida líquido concentrado sem espuma para prevenir o aparecimento de algas. Ideal para piscinas 
com instalações contracorrente ou atrações aquáticas.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7541501 1 L 30-50 ml / 10 m3 6 456 4008367415013

7541503 6 L 30-50 ml / 10 m3 2 84 4008367415037

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Superflock Plus

Floculante em cartuchos de tela para evitar e eliminar a turbidez da água. 
Para filtros de areia. Efeito de larga duração graças à sua fórmula especial. 
Também é eficaz contra os fosfatos e iões metálicos.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595292 1 kg 1 cartucho / 50 m3 8 384 4008367952921

Vantagens 

1   Cartuchos pré-doseados fáceis de usar

2    Dissolução lenta de ação prolongada 
para uma água sempre cristalina

3    Usado de forma regular, permite 
economizar em produto desinfetante

4    Elimina a coloração causada pelo cobre 
e pelo ferro e previne o aparecimento de 
manchas

5    Limita a proliferação de algas

Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir o desenvolvimento e proliferação de algas. Pouco espumante.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7541253 6 L 60-100 / 10 m3 2 84 4008367412531

Floculação / Clarificação
A floculação produz uma água cristalina, visto que consegue que o filtro de areia possa reter as partículas mais finas 

suspensas na água que de outro modo voltariam novamente à piscina. Estas partículas de turbidez eliminam-se do filtro 

de areia com a sua lavagem contracorrente. Para os filtros de cartucho existem outros produtos de efeito clarificante.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Superklar

Líquido concentrado com efeito clarificante para eliminar a turbidez da água. Indicado também 
para filtros de cartucho. Prático e fácil de dosear.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595329 0,5 L 10 ml / 10 m3 12 840 4008367953294

Quickflock Liquide

Floculante líquido concentrado especial para filtros de areia. Combate eficazmente as águas turvas. 
Fórmula exclusiva para um efeito mais duradouro.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595164 6 L de 60 a 240 ml / 20 a 100 m3 2 84 4008367951641
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Produtos complementares
A manutenção de uma piscina necessita também de produtos complementares assim como produtos de limpeza, 

de luta contra o calcário ou de invernagem.

Prevenção calcária 

Calcinex®

Líquido estável ao cloro para evitar as precipitações de cal e de metais. Protege a piscina.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7518143 3 L de 150 a 300 ml / 10 m3 2 240 4008367181437

Tratamento do filtro

Filterclean Tab

Tabletes de 200 g patenteadas compostas pela combinação de dois tipos de cloro, para limpar e desinfe-
tar o filtro de areia. Aumenta a eficácia dos produtos de cuidado e melhora a qualidade da água.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7513114 1 kg 1 tablete / 15 m3 6 420 4008367131142

Decalcit Filtre

Granulado ácido de grande eficácia para desincrustar rapidamente todo o tipo de filtros. Melhora a ação 
do filtro e aumenta a eficácia dos produtos de cuidado da água.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

2213111 1 kg 100 g / 10 m3 6 420 4008367131111

Eco Filterglass NOVIDADE

Material filtrante de vidro reciclado com propriedades catalisadoras que melhora a eficácia do filtro. 
Proporciona uma água mais transparente e limita a obstrução do filtro.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

Grau 1 de 0,7 a 1,3 mm

4196602 20 kg 1 40 4008367966027

Grau 2 de 1,0 a 3,0 mm

4196603 20 kg 1 40 4008367966034

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Puripool® Super

Líquido concentrado estável ao cloro para a invernagem da piscina. Evita o crescimento de 
algas e das precipitações de cal. Facilita a reutilização da piscina na primavera. Sem espuma.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7543163 3 L 500 ml / 10 m3 2 240 4008367431631

7543168 6 L 500 ml / 10 m3 2 84 4008367431686

Vantagens 

1    Fórmula muito concentrada em 
substâncias ativas

2    Estável na presença de cloro

3    Não contém metais (ex. cobre…)

4    Líquido sem espuma

5    Compatível com todos os tratamentos 
e sistemas de filtragem

Invernagem

Tratamento de Saunas

   Saunatop Eucaliptus 1 L

Essência aromática para saunas. Altamente concentrado à base de óleos essenciais para uma ação 
rejuvenescedora e relaxante.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

1599506 1 L Diluir entre 1-1,5 tampas / 1 L 6 456 4008367995065

Limpeza de piscinas

   Bordnet®

Pulverizador pronto para usar na limpeza da linha de flutuação e do skimmer. Indicado para superfícies 
gordurosas.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7515412 1 L segundo grau de sujidade 6 312 4008367154127

   Decalcit Super 

Líquido ácido concentrado para eliminar os calcários incrustados nas paredes e fundo das piscinas. 
Protege contra a corrosão.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7513205 10 L de 0,2 a 1L/L 1 60 4008367132057

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Best
seller
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Fotómetro eletrónico

Referência Unidades 
por caixa EAN-Code

287300 1 4008367873004

Recarga

287301 12 4008367873011

Vantagens 

1    Mede rapidamente os cinco parâmetros 
da água (pH, cloro, cloro total, 
estabilizante e alcalinidade)

2    Medição fiável e precisa

3    Leitura direta e fácil dos resultados

4    Aparelho impermeável

5    Design moderno e ergonómico

   Demykosan® Citron

Líquido altamente concentrado para a limpeza de superfícies e prevenção de infeções por fungos nos 
pés. Não é necessário enxaguar. Isento de aldeídos.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7513205 10 L de 0,2 a 1L/L 1 60 4008367132057

Análise da água 
Conjuntos de análise

   Pooltesters e conjuntos de análise

Para medição dos valores de pH e desinfetante

Referência Descrição Embalagem Unidades 
por caixa EAN-Code

287123 pH/Cl
Estojo com 2 x 
20 reagentes

6 4008367871239

Recarga

287124 Recarga para pH/Cl
30 DPD 1 e 30 

Vermelho Fenol
6 4008367871246

287151 DPD 1 250 1 4008367871512

291307 Vermelho Fenol 250 1 4008367913076

287959 DPD 3 250 1 4008367879594

287126 pH/Br
Estojo com 2 x 
20 reagentes

6 4008367871260

287988 pH/O2

Estojo com 2 x 
20 reagentes

6 4008367879884

Recarga

287132 Recarga para pH/O2

30 DPD 4 e 30 
Vermelho Fenol

6 4008367871321

288015 Bayrosoft® Quicktest 50 tiras 6 4008367880156

287650 Test-Kit Ácido isocianúrico 50 1 4008367871500

287155 Reagentes Ácido isocianúrico 100 1 4008367871550

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.



25

   Demykosan® Citron

Líquido altamente concentrado para a limpeza de superfícies e prevenção de infeções por fungos nos 
pés. Não é necessário enxaguar. Isento de aldeídos.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7513205 10 L de 0,2 a 1L/L 1 60 4008367132057

Análise da água 
Conjuntos de análise

   Pooltesters e conjuntos de análise

Para medição dos valores de pH e desinfetante

Referência Descrição Embalagem Unidades 
por caixa EAN-Code

287123 pH/Cl
Estojo com 2 x 
20 reagentes

6 4008367871239

Recarga

287124 Recarga para pH/Cl
30 DPD 1 e 30 

Vermelho Fenol
6 4008367871246

287151 DPD 1 250 1 4008367871512

291307 Vermelho Fenol 250 1 4008367913076

287959 DPD 3 250 1 4008367879594

287126 pH/Br
Estojo com 2 x 
20 reagentes

6 4008367871260

287988 pH/O2

Estojo com 2 x 
20 reagentes

6 4008367879884

Recarga

287132 Recarga para pH/O2

30 DPD 4 e 30 
Vermelho Fenol

6 4008367871321

288015 Bayrosoft® Quicktest 50 tiras 6 4008367880156

287650 Test-Kit Ácido isocianúrico 50 1 4008367871500

287155 Reagentes Ácido isocianúrico 100 1 4008367871550

Problemas mais frequentes com a água:  
 
A BAYROL reuniu nesta página os problemas mais frequentes com a água e os primeiros passos 

que necessita para solucioná-los. Para ajudá-lo a recomendar um tratamento à medida, a BAYROL 

desenvolveu a aplicação Pool Expert para smartphones e tablets. Pode descarregar o Pool Expert 

na AppStore e no Google Play ou utilizando o código QR aqui ao lado.

Problema / Causa Solução
água turva ou leitosa, odor 

desagradável. Demasiada car-

ga orgânica e pouco produto 

desinfetante na água. Possibi-

lidade do filtro estar sujo.

•	 Escovar os depósitos das paredes e do fundo, remover a água e aspirar.

•	  Realizar uma lavagem contracorrente do filtro ou limpá-lo.

•	  Analisar o pH e ajustá-lo entre 7,0 e 7,4 com pH-Plus ou pH-Minus.

•	  Realizar uma cloração de choque com Chlorifix ou Chloriklar®. Para elimi-

nar melhor a turbidez depositar um cartucho de floculante Superflock Plus 

no skimmer. Caso seja necessário, renovar o material filtrante (areia).

água turva ou leitosa, 

paredes da piscina rugosas.

Calcário incrustado.

•	 Escovar primeiro o calcário incrustado nas paredes e aspirá-lo no fundo da 

piscina com o limpa-fundos.

•	 Se os calcários incrustados não se puderem retirar de forma mecânica 

esvaziar a piscina e limpar com Decalcit Super.

•	 Para prevenir que o calcário se volte a incrustar adicionar Calcinex® à água 

e manter o valor do pH sempre entre 7,0 e 7,4.

água verde turva, paredes e 

fundo escorregadios. Algas na 

piscina.

•	 Escovar as algas das paredes e do fundo da piscina e aspirá-las ao máximo.

•	 Realizar uma lavagem contracorrente do filtro ou limpá-lo.

•	 Analisar o pH e ajustá-lo entre 7,0 e 7,4 com pH-Plus ou pH-Minus.

•	 Realizar uma cloração de choque com Chlorifix ou Chloriklar®.

•	 Realizar um tratamento algicida com Desalgine® ou Desalgine® Jet.

•	 Colocar a circulação de água a funcionar durante 24 h sem interrupção, 

até que a água volte a estar transparente.

•	 Para eliminar melhor a turbidez depositar um cartucho de floculante 

Superflock Plus no skimmer.

água clara mas de cor verde 

ou castanha depois do dosea-

mento do cloro ou do oxigé-

nio ativo. A água contem iões 

de ferro provenientes de uma 

água de poço rica em ferro 

ou pela corrosão provocada 

por um pH demasiadamente 

baixo.

•	 Analisar o pH e ajustá-lo entre 7,0 e 7,4 com pH-Plus ou pH-Minus.

•	 Para eliminar os iões de ferro, depositar um cartucho de floculante 

Superflock Plus no skimmer.

•	 Colocar a circulação de água a funcionar durante 24 h sem interrupção, 

até que a água volte a estar transparente.

•	 Se depois de realizar uma lavagem contracorrente a água não estiver 

totalmente transparente depositar outro cartucho de floculante 

Superflock Plus no skimmer.

água de cor azul brilhante 

metálico. Os cabelos ficam 

tingidos de verde. A água 

contem iões de cobre pro-

vocados pela corrosão ou 

pelo uso de algicidas que 

contêm cobre (os algicidas da 

BAYROL não contêm cobre).

•	 Aumentar temporariamente o pH entre 7,5 e 7,8.

•	 Para eliminar o cobre, depositar um cartucho de floculante Superflock Plus 

no skimmer.

•	 Colocar a circulação de água a funcionar durante 24 h sem interrupção, 

até que a água volte a estar transparente.

•	 Se depois de realizar uma lavagem contracorrente a água não estiver 

totalmente transparente depositar outro cartucho de floculante 

Superflock Plus no skimmer.

•	 Ajuste o pH entre 7,0 e 7,4.

•	 Usar sempre algicidas que não contêm cobre como por exemplo 

Desalgine® da BAYROL.

Odor a cloro e olhos 

irritados.

•	 Analisar o pH e ajustá-lo entre 7,0 e 7,4 com pH-Plus ou pH-Minus.

•	 Realizar uma cloração de choque com Chlorifix ou Chloriklar®.

•	 Realizar uma lavagem contracorrente durante mais tempo, aumentar o 

nível de água nova e desinfetar o filtro, por ex., com Filterclean Tab.

Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Equilíbrio da água
Nesta secção agrupámos os tratamentos que permitem solucionar os problemas que afetam a qualidade da água. 

Alca-Plus

Granulado para corrigir um pH instável causado por uma alcalinidade baixa 
(valor TAC inferior a 80 mg/L). Evita as oscilações do pH e permite o equilíbrio da água. 

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594524 5 kg + 10mg / L TA / 180 g 2 84 4008367945244

Chlorifix Compact

Micro-pérolas de cloro para o tratamento de choque. Aumento rápido e eficaz do conteúdo de cloro. 
Menos resíduos graças à sua forma especial de granulado. Em bolsas individuais para uma dosagem 
mais fácil.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

4133612 1,2 kg 1 / 20 m3 6 210 4008367336127

Chloriklar® 

Pastilhas efervescentes de cloro de 20 g para tratamento de choque. De dissolução rápida e fácil.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7531112 1 kg 1 pastilha / m3 6 420 4008367311124

7531114 5 kg 1 pastilha / m3 2 84 4008367311148

Chlorifix 

Micro-pérolas de cloro para tratamento de choque. Aumento rápido e eficaz da quantidade de cloro. 
Menos resíduos graças à sua forma especial de granulado.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7533111 1 kg 200 g / 10 m3 (choque) 6 420 4008367331115

Problema / Solução Chlorifix

Micro-pérolas de cloro para tratamento de choque. Aumento rápido e eficaz da quantidade de cloro. 
Menos resíduos graças à sua forma especial de granulado.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7533114 5 kg
200 g / 10 m3

(choque)
2 84 4008367331146

7533133 10 kg
200 g / 10 m3

(choque)
1 44 4008367331337

Chloryte® Cloro NÃO ESTABILIZADO (hipoclorito de cálcio)

Granulado de cloro altamente concentrado não estabilizado para um tratamento de 

choque eficaz e de efeito imediato em caso de problemas. Evita a sobre estabilização da 

piscina com ácido cianúrico.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7537201 5 kg 50 g / 10 m3 2 84 4002369372015

Disponível também em 25 kg (ver p. 41)

Bayroshock®

Líquido concentrado à base de oxigénio ativo para um tratamento de choque sem cloro no caso de 
problemas com a água. Ideal para piscinas tratadas com oxigénio ativo.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7532285 5 L 1 L / 10 m3 2 112 4008367322854

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Equilíbrio da água
Nesta secção agrupámos os tratamentos que permitem solucionar os problemas que afetam a qualidade da água. 

Alca-Plus

Granulado para corrigir um pH instável causado por uma alcalinidade baixa 
(valor TAC inferior a 80 mg/L). Evita as oscilações do pH e permite o equilíbrio da água. 

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594524 5 kg + 10mg / L TA / 180 g 2 84 4008367945244

Chlorifix Compact

Micro-pérolas de cloro para o tratamento de choque. Aumento rápido e eficaz do conteúdo de cloro. 
Menos resíduos graças à sua forma especial de granulado. Em bolsas individuais para uma dosagem 
mais fácil.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

4133612 1,2 kg 1 / 20 m3 6 210 4008367336127

Chloriklar® 

Pastilhas efervescentes de cloro de 20 g para tratamento de choque. De dissolução rápida e fácil.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7531112 1 kg 1 pastilha / m3 6 420 4008367311124

7531114 5 kg 1 pastilha / m3 2 84 4008367311148

Chlorifix 

Micro-pérolas de cloro para tratamento de choque. Aumento rápido e eficaz da quantidade de cloro. 
Menos resíduos graças à sua forma especial de granulado.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7533111 1 kg 200 g / 10 m3 (choque) 6 420 4008367331115

Chlorifix

Micro-pérolas de cloro para tratamento de choque. Aumento rápido e eficaz da quantidade de cloro. 
Menos resíduos graças à sua forma especial de granulado.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7533114 5 kg
200 g / 10 m3

(choque)
2 84 4008367331146

7533133 10 kg
200 g / 10 m3

(choque)
1 44 4008367331337

Best
seller

Chloryte® Cloro NÃO ESTABILIZADO (hipoclorito de cálcio)

Granulado de cloro altamente concentrado não estabilizado para um tratamento de 

choque eficaz e de efeito imediato em caso de problemas. Evita a sobre estabilização da 

piscina com ácido cianúrico.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7537201 5 kg 50 g / 10 m3 2 84 4002369372015

Disponível também em 25 kg (ver p. 41)

Bayroshock®

Líquido concentrado à base de oxigénio ativo para um tratamento de choque sem cloro no caso de 
problemas com a água. Ideal para piscinas tratadas com oxigénio ativo.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7532285 5 L 1 L / 10 m3 2 112 4008367322854

NOVEDAD

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Prevenção de algas  

X 100

Granulado clorado de dissolução lenta para eliminar a capa de algas em piscinas com azulejos 
de grés. Alto conteúdo de cloro ativo. Fórmula especialmente eficaz.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7533410 1,25 kg 30 g / m2 6 420 4008367334109

7533414 5 kg 30 g / m2 2 84 4008367334147

Floculação / Clarificação

Quickflock Super 

Floculante líquido para filtros de areia com rápido efeito clarificante para águas especialmente 
turvas. Solução avançada para recuperar piscinas com problemas.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595161 1 L
de 0,1 L a 0,2 / 

100 m3 6 456 4008367951610

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Prevenção de algas  

X 100

Granulado clorado de dissolução lenta para eliminar a capa de algas em piscinas com azulejos 
de grés. Alto conteúdo de cloro ativo. Fórmula especialmente eficaz.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7533410 1,25 kg 30 g / m2 6 420 4008367334109

7533414 5 kg 30 g / m2 2 84 4008367334147

Floculação / Clarificação

Quickflock Super 

Floculante líquido para filtros de areia com rápido efeito clarificante para águas especialmente 
turvas. Solução avançada para recuperar piscinas com problemas.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595161 1 L
de 0,1 L a 0,2 / 

100 m3 6 456 4008367951610

Equipamentos de dosagem para piscinas privadas.

Fruto do seu conhecimento e experiência, a BAYROL propõe uma gama de sistemas de dosagem de alta 

qualidade. Os equipamentos de dosagem para piscinas privadas criados pela BAYROL dividem-se nas 

seguintes gamas:

A gama funcional foi essencialmente criada para a limpeza 

da água. Centra-se nos valores importantes para obter uma 

água de qualidade e impecável, e encarrega-se de mantê-los 

num nível ótimo de forma automática. A gama funcional 

destaca-se ainda por ter um design atrativo, ser de fácil 

utilização e ter elevados padrões de qualidade.

• Pool Relax

Além da limpeza da água oferece uma ampla variedade de 

possibilidades que permitem desfrutar comodamente da 

piscina. Os sistemas de dosagem da gama Premium foram 

desenvolvidos para poderem ser usados como uma unidade 

de gestão central de toda a piscina. Tanto a abrangência das 

suas funções como os seus padrões de qualidade situam a 

gama Premium acima dos atuais produtos existentes.

• PoolManager®

Gama funcional Gama Premium



30

Pool Relax
Pool Relax encarrega-se de medir regularmente o pH e a desinfeção de forma automática em piscinas com volume inferior 

a 100 m3. O seu elevado padrão tecnológico e a sua qualidade irrepreensível garantem um funcionamento seguro e livre de 

problemas. Graças ao seu design especialmente compacto, o Pool Relax pode ser instalado mesmo nos espaços mais reduzi-

dos. Existente em três versões: cloro, bromo e oxigénio ativo.

Gama funcional

+
1     Precisão no controlo e dosagem rigorosa 

Pool Relax regula o tratamento da água de forma fiável e 

precisa. No caso de ultrapassar os limites ou ocorrer qual-

quer problema fora do normal o equipamento emite um sinal 

acústico e visual.

2     Fácil de usar 

Todas as funções são intuitivas e podem facilmente ser con-

figuradas com o teclado. O ecrã tem capacidade para quatro 

linhas que permitem um cómoda leitura.

3     Flexibilidade 

Os acessórios de conversão opcionais permitem utilizar outro 

método de cuidado posteriormente.

4     Fiabilidade 

O design do Pool Relax foi pensado ao detalhe e fabricado 

com componentes técnicos de alta qualidade, características 

que garantem um funcionamento fiável e uma manutenção 

rápida e simples.

Vantagens:

Pool Relax

Referência Detalhe

183100 
Pool Relax Cloro

Para cloro líquido e corrector do pH, volume máx. de 100 m3.

183200 
Pool Relax Bromo 

Para tabletes de cloro/bromo sólido e corrector do pH, volume máx. de 100 m3.

183300 
Pool Relax Oxigénio ativo 

Para oxigénio ativo líquido e corretor do pH, volume máx. de 100 m3.

173600 
Pool Connect para Pool Relax

Pool Connect é um módulo de comunicações móveis para integrar diretamente no Pool Relax.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. 
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PoolManager®

PoolManager® é um sistema de gestão completa e automática da piscina e dos cuidados com a água. Permite controlar 

e regular o pH, a desinfeção e fazer a manutenção dos equipamentos (aquecedor, bomba do filtro). Pode ser conectado à 

Internet ou a uma rede local assim como ser utilizado à distância através de qualquer dispositivo (computador, smartphone, 

tablet). Ideal para piscinas com volume inferior a 250 m3. 

Gama Premium

+ Vantagens:
1      Sistema de gestão da piscina 

Mais do que o cuidado da água o sistema pode ter as 

mais variadas funções como por exemplo o controlo da 

bomba de circulação, atracões aquáticas e climatização.

2     Manuseamento fácil 
Fácil e intuitivo com 5 botões de acesso direto e um ecrã 

LED grande.

3     Acesso ao sistema à distância 
Ao conectar-se pela internet pode ver em tempo real em 

qualquer dispositivo conectado, o ecrã do PoolManager® 

e manuseá-lo desde qualquer lugar.

4     Histórico de funcionamento 
Pode consultar e supervisionar todo o histórico de fun-

cionamento graças ao registo de eventos e aos gráficos 

dos valores de medição.

5     PoolManager® ECO 
Poupa energia reduzindo por exemplo a potência das 

bombas de circulação durante a noite ou regulando o 

aquecimento solar.

   PoolManager®

Referência Detalhe

177100 
PoolManager® Cloro

Para o cuidado clássico da água com cloro líquido Chloriliquide. Medição e regulação do pH. Medição do cloro pelo poten-

cial redox. Opção de funções adicionais.

177200
PoolManager® Bromo

Para uma desinfeção alternativa com as tabletes de bromo Aquabrome®. Medição e regulação do pH. Medição do bromo 

por potencial redox. Opção de funções adicionais.

177300 
PoolManager® Oxigénio ativo

Para uma desinfeção suave com o oxigénio ativo Bayrosoft® e uma regulação precisa do pH. Opção de funções adicionais.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. 
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Regulação de pH

pH FUN
Referência Detalhe

173500
Aparelho para a regulação automática do pH. Alarme de ocorrências e 
regulação proporcional. Com bomba doseadora de pH-Minus líquido ou 
pH-Plus líquido.

de cloro

Dosificador G10 Mini 2 kg
Referência Detalhe

152030

Doseador de tabletes Chlorilong® ou Aquabrome®. Instala-se em bypass com 
o sistema de filtragem. Precisão na dosagem de fácil instalação e manutenção-
económica. Inclui acessórios para instalação. 
Cloro até 100 m3 bromo até 50 m3.

de bromo

Brominador 50 m3 / 130 m3

Referência Detalhe

174500
Brominador 50 – 
Doseador de tabletes Aquabrome® para piscinas até 50 m3.

174600
Brominador 130 – 
Doseador de tabletes Aquabrome® para piscinas até 130 m3.

Kit  

174550
Kit Connect Brominador – 
Para instalação rápida do Brominador em bypass com o circuito de filtragem.

de floculante

Flockmatic® 10 ml/h 1 bar
Referência Detalhe

127410

Floculação automática livre de impulsos para utilizar com o Quickflock Automatic 
Liquide. Montado sobre painel de PVC, inclui sonda de aspiração, injetor e 
mangueiras.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Os sistemas de regulação automática permitem medir os diferentes parâmetros da piscina e tratar a água em função dos 

valores detetados. A BAYROL criou uma gama de produtos líquidos especialmente para a dosagem com equipamentos 

automáticos de regulação. A embalagem dos produtos está adaptada ao tamanho da piscina e os produtos são doseados 

diretamente mediante injetores.

pH-Minus Líquido 

Concentrado líquido para diminuir valores de pH superiores a 7,4. 
Ideal para sistemas de dosagem automática.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594311 13,5 kg 1 60 4008367943110

7594314 25 kg 1 24 4008367943141

pH-Plus Líquido 

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. 
Ideal para sistemas de dosagem automática.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594766 25 kg 1 24 4008367947668

Chloriliquide C Cloro NÃO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sódio)

Concentrado líquido com cloro inorgânico não estabilizado para desinfeção contínua. 
Ideal para os sistemas de dosagem automática. Previne a calcificação dos injetores.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7534116 25 kg 1 24 4008367341169

Best
seller

Dosagem automática de floculante + algicida 

   Flockmatic Vario

Bomba peristáltica para micro-dosagem de produtos floculantes e/ou algicidas 
líquidos.Automático e silencioso o doseador funciona de forma contínua e com total 
fiabilidade. Regulação de caudal através de uma simples recuperação de parâmetros. 
Para caudais de filtragem de 20 – 600 m3/h.

Referência Detalhe

127460 Para um caudal de filtragem entre 20 e 600 m3/h.
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Os sistemas de regulação automática permitem medir os diferentes parâmetros da piscina e tratar a água em função dos 

valores detetados. A BAYROL criou uma gama de produtos líquidos especialmente para a dosagem com equipamentos 

automáticos de regulação. A embalagem dos produtos está adaptada ao tamanho da piscina e os produtos são doseados 

diretamente mediante injetores.

pH-Minus Líquido 

Concentrado líquido para diminuir valores de pH superiores a 7,4. 
Ideal para sistemas de dosagem automática.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594311 13,5 kg 1 60 4008367943110

7594314 25 kg 1 24 4008367943141

pH-Plus Líquido 

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. 
Ideal para sistemas de dosagem automática.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594766 25 kg 1 24 4008367947668

Chloriliquide C Cloro NÃO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sódio)

Concentrado líquido com cloro inorgânico não estabilizado para desinfeção contínua. 
Ideal para os sistemas de dosagem automática. Previne a calcificação dos injetores.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7534116 25 kg 1 24 4008367341169

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Produtos líquidos para equipamentos de dosagem.

NOVIDADE
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Bayrosoft® Sem cloro

Líquido multifunções com oxigénio ativo para a desinfeção, prevenção contra algas e 
eliminação da turbidez. O cuidado completo para os sistemas de dosagem automática. 
Sem odor, delicado com os olhos e a pele.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7532246 22 kg 1 24 4008367322465

Bayroshock® Sem cloro

Concentrado líquido com oxigénio ativo para tratamento de choque em águas com problemas. 
Ideal para piscinas tratadas sem cloro. (Produtos líquidos com oxigénio ativo).

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7532286 22 kg 1 24 4008367322861

Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir o desenvolvimento e proliferação de algas. Pouco espumante.

Referência Embalagem Dose 
Média

Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7541256 30 L
50 ml / 
10 m3 1 16 4008367412562

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosear com bomba. Para filtros de areia. Contem um com-
ponente algicida. Muito eficaz especialmente em casos de problemas. Efeito duradouro graças 
à sua fórmula única. Eficaz contra os fosfatos.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595127 20 kg 1 24 4008367951276

Quickflock liquide

Floculante líquido concentrado para dosear com bomba. Para filtros de areia. Combate eficaz-
mente as águas turvas. Concebido exclusivamente para um efeito de larga duração.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595166 20 kg 1 24 4008367951665

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.



Equilíbrio da água
Nesta secção encontram-se os produtos 

para regular o pH e a alcalinidade e para 

evitar as incrustações calcárias no spa.

Desinfeção
A linha SpaTime® contem os produ-

tos necessários para manter sempre 

desinfetada a água com 3 métodos de 

tratamento possíveis: cloro, oxigénio 

ativo ou bromo. Também inclui o trata-

mento de base semanal, ideal para levar 

a cabo uma desinfeção eficaz e garantir 

uma água cristalina.

A família de produtos SpaTime® da BAYROL contem os produtos de tratamento necessários para o cuidado específico 

do spa. A sua ampla gama e o cuidado especial com que foram formulados, permite responder às expectativas dos 

proprietários mais exigentes. Paralelamente, para que os produtos se harmonizem com o ambiente em que vão ser 

usados, a BAYROL desenhou embalagens e etiquetas SpaTime® que invocam conforto e bem-estar. 

Esta linha subdivide-se em 3 grandes secções:

Limpeza
SpaTime® propõe uma série de pro-

dutos complementares indispensáveis 

para uma boa manutenção do spa: lim-

peza do filtro de cartuchos, limpeza da 

superfície do spa, produtos anti espuma 

e clarificantes.

Tratamento da água de spas.
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Bayrosoft® Sem cloro

Líquido multifunções com oxigénio ativo para a desinfeção, prevenção contra algas e 
eliminação da turbidez. O cuidado completo para os sistemas de dosagem automática. 
Sem odor, delicado com os olhos e a pele.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7532246 22 kg 1 24 4008367322465

Bayroshock® Sem cloro

Concentrado líquido com oxigénio ativo para tratamento de choque em águas com problemas. 
Ideal para piscinas tratadas sem cloro. (Produtos líquidos com oxigénio ativo).

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7532286 22 kg 1 24 4008367322861

Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir o desenvolvimento e proliferação de algas. Pouco espumante.

Referência Embalagem Dose 
Média

Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7541256 30 L
50 ml / 
10 m3 1 16 4008367412562

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosear com bomba. Para filtros de areia. Contem um com-
ponente algicida. Muito eficaz especialmente em casos de problemas. Efeito duradouro graças 
à sua fórmula única. Eficaz contra os fosfatos.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595127 20 kg 1 24 4008367951276

Quickflock liquide

Floculante líquido concentrado para dosear com bomba. Para filtros de areia. Combate eficaz-
mente as águas turvas. Concebido exclusivamente para um efeito de larga duração.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595166 20 kg 1 24 4008367951665

®

Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Equilíbrio da água
Estes produtos servem para regular os parâmetros da água como o pH, a alcalinidade ou a dureza total. 

pH-Minus SpaTime®

Granulado puro para diminuir o pH da água do spa. Dissolução rápida e sem resíduos.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594150 1,5 kg 12 480 4008367941505

pH-Plus SpaTime®

Granulado puro para aumentar o pH da água do spa. Dissolução rápida e sem resíduos.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594550 1 kg 12 480 4008367945503

Estabilizador de dureza SpaTime®

Líquido para prevenir os depósitos calcários persistentes. Evita as manchas e impede que a água turve.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7518200 1 L 12 480 4008367182007

Tiras de medição SpaTime®

Tiras para determinar o valor de pH, cloro, bromo ou oxigénio ativo, alcalinidade e dureza da água 
do spa.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

288221 50 6  – 4008367882211

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

NOVIDADE
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NOVIDADE
Desinfeção 
A BAYROL idealizou um novo conceito na desinfeção da água. À habitual desinfeção regular da água com cloro, 

bromo ou oxigénio ativo, adicionou um tratamento básico semanal com as bolsas individuais Agua Pura. 

   Cloro Granulado SpaTime®

Micro-pérolas de cloro para desinfetar e garantir uma água higiénica no spa.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7533150 1 kg 12 480 4008367331504

   Tabletas de bromo SpaTime®

Tabletes de bromo para a desinfeção da água sem odores e com efeito de larga duração.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7539350 0,8 kg 12 480 4008367393502

   Oxigénio ativo granulado SpaTime®

Granulado puro de oxigénio ativo para a desinfeção da água. Garante uma sensação de banho ótima.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7532150 1 kg 12 480 4008367321505

   Ativador de Oxigénio SpaTime®

Líquido concentrado para reforçar o poder desinfetante do oxigénio ativo. Não altera o pH.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7541600 1 L 12 480 4008367416003

   Agua Pura SpaTime®

Granulado para prevenir problemas com a qualidade da água. Dosagem fácil com bolsas individuais. 

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7537850 4 x 35 g 24 1152 4008367378509

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.



Limpeza
Nesta secção encontram-se os produtos para a limpeza do spa e outros produtos complementares que melhoram a 

qualidade da água.

Clarificador SpaTime®

Líquido concentrado para prevenir os problemas com água turva no spa. Para todo o tipo de filtros.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595300 1 L 6 480 4008367953003

Limpeza de cartuchos SpaTime®

Para a limpeza de filtros de cartucho.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7596670 4 x 100 g 24 1152 4008367966706

Limpeza de superfície SpaTime®

Líquido concentrado para a limpeza do revestimento interior do spa. Para todo o tipo de superfícies.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7515470 1 L 6 480 4008367154707

Anti espuma SpaTime®

Líquido para eliminar a espuma do spa. Ação rápida e eficaz.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7545200 1 L 6 480 4008367452001

Limpeza do circuito SpaTime®

Desengordura e limpa o circuito hidráulico.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7512201 1 KG 6 480 4008367122010
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As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Equipamentos de dosagem e tratamento em piscinas 
públicas: hotéis, parques de campismo …

Desde há 60 anos, que a BAYROL põe a sua experiência 

no tratamento de água ao serviço das piscinas públicas. 

Este conhecimento traduz-se numa ampla gama de produtos 

especializados e desenvolvidos exclusivamente para respon-

der às necessidades específicas destes equipamentos 

públicos. A família completa de equipamentos de dosagem 

automática da BAYROL permite, além disso, equipar estas 

piscinas com produtos de confiança e qualidade superior.

•	Regulação	do	pH	

•	Desinfeção	da	água	

•	Limpeza

•	Desinfeção	das	superfícies	

•	Floculação	

•	Invernagem

•	Sistemas	de	dosagem
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Regulação do pH
Nas piscinas públicas, a regulamentação estabelece manter o valor de pH entre 6,9 e 7,7. Para uma qualidade de água ótima, 

o pH ideal deve estar entre 7,0 e 7,4.

pH-Minus 

Granulado para diminuir valores de pH superiores a 7,4. Especial para grandes volumes.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594114 18 kg 1 33 4008367941147

pH-Minus Líquido 

Concentrado líquido para diminuir valores de pH superiores a 7,4. Ideal para os sistemas de dosagem 
automática.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594314 25 kg 1 24 4008367943141

pH-Plus 

Granulado para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Especial para grandes volumes.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594817 25 kg 1 18 4008367948177

pH-Plus Líquido 

Concentrado líquido para aumentar valores de pH inferiores a 7,0. Ideal para os sistemas de dosagem 
automática.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7594766 25 kg 1 24 4008367947668

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Desinfeção da água
A água das piscinas públicas deve estar desinfetada e ser desinfetante. A BAYROL propõe produtos para a desinfeção 

homologados pelo Ministério da Saúde.

   Chloriliquide C Cloro NÃO ESTABILIZADO (Hipoclorito de sódio)

Concentrado líquido com cloro inorgânico não estabilizado para a desinfeção contínua. Ideal para os 
sistemas de dosagem automática. Previne a calcificação dos injetores.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7534116 25 kg 1 24 4008367341169

   Chloryte® Cloro NÃO ESTABILIZADO (Hipoclorito de cálcio)

Granulado de cloro altamente concentrado não estabilizado para um tratamento de choque eficaz e de 
efeito imediato em caso de problemas. Evita a sobre estabilização da piscina com ácido cianúrico.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7537173 25 kg 1 16 4002369371735

   Chlorilong® 250 C Cloro ESTABILIZADO

Tabletes de cloro de 250 g de dissolução lenta para uma desinfeção contínua. Libertam uma quantidade 
constante de cloro na água (tecnología A.P.O.®). 

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7536127 25 kg 1 18 4008367361273

   Chlorilong® 5 Funções Cloro ESTABILIZADO

Tabletes multifunções de cloro de 250 g de dissolução lenta para uma desinfeção contínua. 
Libertam uma quantidade constante de cloro na água (tecnología A.P.O.®). Para uma água cristalina 
e proteção da superfície da piscina.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7599247 25 kg 1 18 4008367992477

   Chlorifix Cloro ESTABILIZADO

Granulado para o tratamento de choque em águas com problemas. Aumento rápido e eficaz da 
quantidade de cloro. Menos resíduos graças à sua forma de granulado.

Referência Embalagem Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7533122 25 kg 1 18 4008367331221

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.
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Aquabrome®

Pastilhas de bromo de 20 g especial para piscinas com desinfeção muito lenta, permitindo uma desin-

feção permanente. Grande eficácia perante valores elevados de pH e altas temperaturas. Tratamento de 

larga duração graças ao uso do doseador adaptado (Brominador).

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7539339 10 kg Com brominador 1 44 4008367393397

Prevenção de algas
A BAYROL propõe uma gama completa de produtos para prevenir e lutar eficazmente contra a proliferação de algas. 

Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir o desenvolvimento e proliferação de algas. Pouco espumante.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7541256 30 L 50 ml / 10 m3 1 16 4008367412562

X 100

Granulado clorado de dissolução lenta para eliminar a capa de algas em piscinas com azulejos de grés. 
Alto conteúdo em cloro ativo. Fórmula especialmente eficaz.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7533419 20 kg 30 g / m2 1 24 4008367334192

Floculação / Clarificação
A floculação permite eliminar as impurezas mais finas e assim melhorar a qualidade da água.

Quickflock liquide 

Floculante líquido concentrado para bombas doseadoras especial para filtros de areia. 
Luta eficazmente contra as águas turvas. Fórmula exclusiva para um efeito de larga duração.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595166 20 kg
1 ml / m3 de 
recirculação

1 24 4008367951665

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosear com bomba. Para filtros de areia. Contem um componente 
algicida. Grande eficácia especialmente em caso de problemas. Efeito duradouro graças à sua fórmula 
única. Eficaz contra os fosfatos.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595127 20 kg
1 ml / m3 de 
recirculação

1 24 4008367951252

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Produtos complementares
Tratamento do filtro

Decalcit Filtre

Granulado ácido de grande eficácia para desincrustar rapidamente todo o tipo de filtros. 
Melhora a ação do filtro e aumenta a eficácia dos produtos de cuidado da água.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

2213111 1 kg 100 g / 10 m3 6 420 4008367131111

Invernagem

Puripool® Super

Líquido concentrado estável ao claro para a invernagem da piscina. Evita o crescimento de algas e as 
precipitações de calcário. Facilita a reutilização na primavera. Não espumante.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7543168 6 L 500 ml / 10 m3 2 84 4008367431686

Tratamento de superfícies

Decalcit Super

Gel de limpeza para eliminar as incrustações calcárias das paredes e fundo da piscina. 
Fórmula altamente eficaz.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7513205 10 kg de 0,2 a 1 L / L 1 60 4008367132057

Bordnet®

Pulverizador pronto a usar para a limpeza da linha de flutuação e do skimmer. 
Indicado para superfícies gordurosas.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7515412 1 L
segundo grau de 

sujidade
6 312 4008367154127

Tratamento de Saunas

Saunatop Eucaliptus 1 L

Produto para a fragrância de saunas. Usar unicamente diluído.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

1599506 1 L
Diluir entre 1-1,5 

tampas /  1 L
6 456 4008367995065
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Aquabrome®

Pastilhas de bromo de 20 g especial para piscinas com desinfeção muito lenta, permitindo uma desin-

feção permanente. Grande eficácia perante valores elevados de pH e altas temperaturas. Tratamento de 

larga duração graças ao uso do doseador adaptado (Brominador).

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7539339 10 kg Com brominador 1 44 4008367393397

Prevenção de algas
A BAYROL propõe uma gama completa de produtos para prevenir e lutar eficazmente contra a proliferação de algas. 

Desalgine® C

Líquido algicida para prevenir o desenvolvimento e proliferação de algas. Pouco espumante.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7541256 30 L 50 ml / 10 m3 1 16 4008367412562

X 100

Granulado clorado de dissolução lenta para eliminar a capa de algas em piscinas com azulejos de grés. 
Alto conteúdo em cloro ativo. Fórmula especialmente eficaz.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7533419 20 kg 30 g / m2 1 24 4008367334192

Floculação / Clarificação
A floculação permite eliminar as impurezas mais finas e assim melhorar a qualidade da água.

Quickflock liquide 

Floculante líquido concentrado para bombas doseadoras especial para filtros de areia. 
Luta eficazmente contra as águas turvas. Fórmula exclusiva para um efeito de larga duração.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595166 20 kg
1 ml / m3 de 
recirculação

1 24 4008367951665

Quickflock Automatic Plus

Floculante líquido concentrado para dosear com bomba. Para filtros de areia. Contem um componente 
algicida. Grande eficácia especialmente em caso de problemas. Efeito duradouro graças à sua fórmula 
única. Eficaz contra os fosfatos.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7595127 20 kg
1 ml / m3 de 
recirculação

1 24 4008367951252

Produtos complementares
Tratamento do filtro

Decalcit Filtre

Granulado ácido de grande eficácia para desincrustar rapidamente todo o tipo de filtros. 
Melhora a ação do filtro e aumenta a eficácia dos produtos de cuidado da água.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

2213111 1 kg 100 g / 10 m3 6 420 4008367131111

Invernagem

Puripool® Super

Líquido concentrado estável ao claro para a invernagem da piscina. Evita o crescimento de algas e as 
precipitações de calcário. Facilita a reutilização na primavera. Não espumante.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7543168 6 L 500 ml / 10 m3 2 84 4008367431686

Tratamento de superfícies

Decalcit Super

Gel de limpeza para eliminar as incrustações calcárias das paredes e fundo da piscina. 
Fórmula altamente eficaz.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7513205 10 kg de 0,2 a 1 L / L 1 60 4008367132057

Bordnet®

Pulverizador pronto a usar para a limpeza da linha de flutuação e do skimmer. 
Indicado para superfícies gordurosas.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

7515412 1 L
segundo grau de 

sujidade
6 312 4008367154127

Tratamento de Saunas

Saunatop Eucaliptus 1 L

Produto para a fragrância de saunas. Usar unicamente diluído.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

1599506 1 L
Diluir entre 1-1,5 

tampas /  1 L
6 456 4008367995065

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.



Análise da água
Para as piscinas públicas, a regulamentação estabelece realizar como mínimo duas análises diárias por piscina. A BAYROL 

oferece uma gama de fotómetros e reativos de uso profissional para realizar medições rápidas e eficazes de todos os parâ-

metros exigidos pelos regulamentos.

Aparelhos de medição

Fotómetro MD200. 3 em 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analisa de forma rápida, precisa e eficaz todos os parâmetros 
regulamentados (cloro, pH e estabilizador).

Referência Unidades 
por caixa EAN-Code

291076 1 4008367910761

Fotómetro 6 em 1

Fotómetro para piscinas públicas. Analisa de forma rápida, precisa e eficaz todos os parâmetros 
regulamentares (cloro, bromo, pH e estabilizador), a alcalinidade e a dureza.

Referência Unidades 
por caixa EAN-Code

188477 1 4008367884772

Fotómetro Pool Control Direct PM 620

Fotómetro para uso profissional. Analisa mais de 20 parâmetros de forma rápida, precisa e eficaz.

Referência Unidades 
por caixa EAN-Code

291078 1 4008367910785

Demykosan® Citron

Líquido altamente concentrado para a limpeza de superfícies e para a prevenção de infeções por fungos 
nos pés. Não é necessário enxaguar. Isento de aldeídos.

Referência Embalagem Dose Média Unidades 
por caixa

Unidades 
por palete EAN-Code

2229807 1 L Diluir a 2% 1 60 4008367298074

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Provetas

Referência Detalhe Embalagem EAN-Code

291077 Proveta cilíndrica para fotómetros 12 4008367910778

287974
Proveta quadrada para o fotómetro 

antigo PC12
5 4008367879747

Reagentes para conjuntos de medição e fotómetros

Referência Descrição Embalagem EAN-Code

287150 Fotómetro DPD-1 250 4008367871505

287152 Fotómetro DPD-3 250 4008367871529

287154 Fotómetro Vermelho Fenol 250 4008367871543

287155 Ácido isocianúrico 100 4008367871550

287156 DPD-4 250 4008367871567

287167 DPD NITRITO 250 4008367871673

287720 IRON LR (Ferro) 100 4008367877200

287721 COOPER No.1 + No.2 (Cobre) 100 4008367877217

287722 CALCIO No.1 + No.2 100 4008367877224

287724 Glycine Tablets 100 4008367877248

287725 Phosphat LR Nr.1 + Nr.2 100 4008367877255

291157 Reagentes Calcheck 100 4008367911577

291158 Reagentes Alka M 100 4008367911584
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Provetas

Referência Detalhe Embalagem EAN-Code
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PoolManager® PRO

Gama Premium

PoolManager®  PRO é um equipamento de gestão automática e completa da piscina com sistema de dosagem.

PoolManager®  PRO controla e regula o pH e a desinfeção. Mede o cloro em mg/l e está equipado com duas bombas 

peristálticas de 3,0 l/h. Para piscinas com um volume inferior a 250 m3.

Vantagens:

1     Medição de cloro profissional 
Graças ao princípio de medição potencio-estática, 

 PoolManager® PRO mede de forma precisa o conteúdo 

em cloro real da água da piscina e indica a quantidade 

em mg/l.

2     Manutenção simples 

O método usado para medir o cloro livre necessita de 

pouca manutenção e é auto lavável e, portanto, tem uma 

longa duração.

3     Controlo do sistema à distância 

Ao se conectar pela internet pode ver em tempo real em 

qualquer dispositivo conectado, o ecrã do PoolManager® 

e manuseá-lo desde qualquer lugar.

4     Histórico de funcionamento 
Pode consultar e supervisionar todo o histórico de fun-

cionamento graças ao registo de eventos e aos gráficos 

dos valores de medição.

PoolManager® PRO

Referência Detalhe

177610 PoolManager® PRO para cloro líquido e corretor do pH. Volume máx.: 250 m3

Tratamento automático
A BAYROL oferece uma gama completa de equipamentos que respondem às necessidades das piscinas públicas. 

Desde os sistemas mais simples de dosagem de cloro até às soluções tecnológicas mais avançadas para controlar 

e gerir os parâmetros da piscina. A BAYROL oferece um amplo leque de opções de confiança e qualidade.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt.
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Analyt 2 / Analyt 3
Analyt 2 é um equipamento completo para o tratamento automático da água sem dosagem. Permite medir e regular o 

pH e o conteúdo de desinfetante. O valor de cloro é indicado em mg/l.

Gama Premium

+ Vantagens: 1      Medição profissional de cloro 
Graças ao princípio de medição potencio estática, Analyt 2 

mede de forma precisa o conteúdo real de cloro na água da 

piscina e indica a quantidade de cloro em mg/l.

2     Adaptável aos sistemas de dosagem 
Analyt 2 é compatível com todos os tipos de sistemas de 

dosagem (bombas, electroválvulas…), que se podem controlar 

mediante tensão de alimentação ou contacto livre de potencial.

3     Gestão de piscinas de grande volume 
Analyt 2 pode gerir o tratamento da água de qualquer piscina, 

seja qual for o seu tamanho. Bastará somente conectar as 

bombas com o caudal suficiente e o equipamento encarrega-se 

do resto.

4     Controlo do sistema à distância 
Ao se conectar pela internet pode ver em tempo real em qual-

quer dispositivo conectado, o ecrã do Pool Manager e manuseá

-lo desde qualquer lugar.

5      Histórico de funcionamento 
Pode consultar e supervisionar todo o histórico de funciona-

mento graças ao registo de eventos e aos gráficos dos valores 

de medição.

 Analyt 2
Referência Detalhe

177600
Analyt 2 para cloro líquido, bromo e 
corretor do valor de pH. Sem potencial 
Redox

 Analyt 3
Referência Detalhe

177800
Unidade para a medição de cloro livre ou 
bromo, valor de pH, potencial Redox e 
temperatura.

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt.

 Analyt 3 Hotel
Referência Detalhe

177810
Unidade para a medição de cloro livre, 
valor pH, potencial Redox e temperatura.
Versão única para cloro líquido.
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Sistemas de dosagem

Estação de dosagem 12 kg, 24 kg

Estação de dosagem por erosão mecânica para uma cloração contínua com as tabletes de cloro 
estabilizado de dissolução lenta. Para piscinas com um volume superior a 100 m3.

Referência Detalhe

130100 Estação de dosagem D12 para piscinas entre 100 e 300 m3. 

130130 Estação de dosagem D24 para piscinas até 600 m3.

Electroválvula 1/2“

Para combinar os equipamentos de medição e o brominador ou a estação doseadora de tabletes para o 
controlo automático da dosagem de cloro em tabletes ou bromo.

Referência Detalhe

185090 Adequada para caudalímetro de 250 l/h.

Electroválvula 131 A 1”

Para combinar os equipamentos de medição e o brominador ou a estação doseadora de tabletes para o 
controlo automático da dosagem de cloro em tabletes ou bromo. Fabricada com materiais mais resisten-
tes especiais para águas salgadas ou corrosivas.

Referência Detalhe

185043 Adequada para  caudalímetro de 600 e 1000 l/h.

Caudalímetros

Sistema de regulação do caudal para estação doseadora. A leitura direta do caudal permite regular de 
forma precisa e simples.

Referência Detalhe

183905 Caudalímetro: caudal máximo: 250 l/h

183906 Caudalímetro: caudal máximo: 600 l/h

183903 Caudalímetro: caudal máximo: 1000 l/h

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt.



As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo.

Mais informação em: 
www.polletpoolgroup.pt

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar 
biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo. 

Chloryte®

O tratamento de emergência para recuperar rapidamente a água.

  Em forma de granulado

  Menos pó durante a manipulação

Maior segurança

  Desinfeção de choque e rápida

  72 % de cloro ativo

Eficácia imediata

  Água turva

  Água tingida

  Água leitosa

Ideal em caso de problemas



Desalgine® Jet
Algicida líquido concentrado sem espuma para prevenir as algas.

  Sem sulfato de cobre

Sem perigo para o revestimento

  Não produz espuma

   O algicida para piscinas com sistema 
contracorrente ou atrações aquáticas 

Especial para águas em movimento

  Larga duração (fórmula concentrada)

  Efeito clarificante integrado

Eficácia

   3 euros por semana para uma água sem   
algas durante toda a temporada

Económico

Mais informação em: 
www.polletpoolgroup.pt

As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt. Utilizar 
biocidas de forma segura. Ler sempre as indicações e informação do produto antes de usá-lo. 
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As imagens não são vinculativas. Mais informações em www.polletpoolgroup.pt.

Bombas doseadoras

   Bomba peristáltica

Bomba doseadora que injeta cloro líquido (Chloriliquide C), corretores de pH (pH-Minus líquido ou 
pH-Plus líquido) ou algicida (Desalgine®). Caudal regulável, auto-ferrante e silenciosa. 
Para piscinas até 250 m3.

Referência Detalhe

127470 Caudal variável de 1,5 L/h a 6 L/h

   Bombas de membrana

Linha de bombas doseadoras eletromagnéticas industriais que permitem dosear produtos químicos 
em grande caudal. Com regulação do caudal que oferece uma grande precisão na dosagem.

Referência Detalhe

125163 Suporte de parede

152190 Bomba LB 0,5

152191 Bomba LB 1

152192 Bomba LB 2

152193 Bomba LB 4

152194 Bomba LB 6

152195 Bomba LB 10

152196 Bomba LB 15 

125163
Suporte específico para a bomba LT.  
Construído em material muito leve e altamente resistente.



33
01

1 
/ 5

F0
30

1 

U
ti

liz
ar

 b
io

ci
d

as
 d

e 
fo

rm
a 

se
g

u
ra

. L
er

 s
em

p
re

 a
s 

in
d

ic
aç

õ
es

 e
 in

fo
rm

aç
ão

 d
o

 p
ro

d
u

to
 a

n
te

s 
d

e 
u

sá
-l

o
.

Pollet Pool Group 
Centro Empresarial Sintra-Estoril V
Capa Rota - Albarraque
2710-090 Sintra
Portugal

www.polletpoolgroup.pt
info@polletpoolproup.pt
Tel. +351 219 108 570


