
Conselhos para a conservação da sua membrana. 
 

Evite a sujidade na linha de 
flutuação e as incrustações 
calcárias 

 Não utilize utensílios ou produtos 
de limpeza abrasivos ou muito 
agressivos 

 

 
   

Conselhos para a conservação da sua membrana 
 
Parabéns! Acaba de estrear uma piscina revestida com membrana armada 
RENOLIT ALKORPLAN, o único sistema que garante a total estanquidade da 
sua membrana durante 10 anos. 

 
De certeza que agora a sua piscina tem um aspecto formidável, e assim 
continuará durante muitos anos se seguir estas normas simples de 
manutenção. 
 
 

Comprove diariamente que o 
nível de cloro livre na água é de 1ppm e o 
do pH se situa entre 7,0-7,6 

 
 

Se desinfectar a água 
com sal (electroclorador salino), 
deve prestar ainda mais atenção 
ao nível do cloro 

 
Os vernizes protectores da lâmina RENOLIT 
ALKORPLAN repelem a sujidade, embora por 
excesso de banhistas ou pouca manutenção se 
possam acumular restos de gordura na linha de 
flutuação. 
 
Se aplicar regularmente RENOLIT 
ALKORCLEAN® com um pano ou uma 
esponja, manterá a linha de flutuação sempre 
limpa com o mínimo esforço, dado que elimina 
até mesmo os restos orgânicos mais obstinados 
e previne o aparecimento de incrustações 
calcárias. 

 
Evite utilizar produtos químicos demasiado 
agressivos ou ferramentas de limpeza como 
escovas de cerdas, almofadinhas de limpeza 
ou esfregões de aço que poderiam danificá-la. 
 
A membrana tem incorporado um verniz 
protector que repele a sujidade e ajuda a que 
esta se desprenda facilmente com a simples 
aplicação de uma esponja ou de um pano 
húmido com RENOLIT ALKORCLEAN® de 
forma regular. 
 
O RENOLIT ALKORCLEAN® é um agente de 
limpeza eficaz e adequado para a sua membrana. 
Pergunte por ele ao técnico de piscinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto se desinfectar a sua piscina com cloro 
como com um aparelho de electrólise do sal, é 
MUITO IMPORTANTE que o nível de cloro seja 
de 1ppm e o pH de 7,0- 7,6. 
 
O aumento excessivo desta quantidade poderia irritar 
a sua pele e os seus olhos e branquear a lâmina. 
 
Se desinfectar com Bromo, o seu nível deve 
ser de 1 ppm e o pH entre 7-8. 
 
O excesso de bromo pode fazer com que a 
membrana adquira uma cor pardacenta. 

 
O cloro que um electroclorador salino gera 
é mais agressivo do que o cloro normal. 
 
 

Para suavizá-lo, adicione 30 ppm de 
estabilizador de cloro (ácido isocianúrico) 
no início de temporada e controle diariamente 
o nível de cloro a 

 
1ppm e o pH entre 7,0- 7,6. 

 
Se o seu electroclorador salino não tiver um 
controlador RedOx que regule o nível de 
cloro, deverá controlá-lo manualmente com a 
ajuda de um medidor. 

 
 
 
O aparecimento de incrustações calcárias 
dependerá da dureza da água da sua zona. 
 
Se o problema for grave, consulte o técnico de 
piscinas sobre a forma de o solucionar. 

 
 
 
 
 
 
Isso evitará que o seu electroclorador crie 
mais cloro da conta e possa branquear a 
piscina e irritar os seus olhos. 

 
Mais info: www.alkorplan.es Mais info: www.alkorplan.es 



Conselhos para a conservação da sua membrana. 
 

Proteja a sua piscina no Verão e 
no Inverno e não a esvazie 

 
Nunca utilize água de poço 
nem de proveniência 
desconhecida para o 
enchimento da piscina 

 

  
   

Conselhos para a conservação da sua membrana.. 
 

Nunca deve estar nenhum 
produto químico em contacto 
directo com a membrana 

 
Não utilize produtos químicos 
que contenham cobre 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As piscinas são construídas para estarem 
cheias. Não é recomendável que sejam 
deixadas vazias durante longos períodos 
de tempo. 
 
No Verão mantenha o nível de água 
constante. 
 
No Inverno proteja os skimmers e os circuitos 
de filtragem contra as geadas, consulte um 
técnico sobre o tratamento de hibernação que 
lhe convém e aplique-o sempre com a bomba 
de recirculação em funcionamento. É 
recomendável que se use uma cobertura. 
Desta forma, evita-se a acumulação de 
folhas ou a poluição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se a água não for proveniente da rede de água 
potável ou de uma cuba garantida, é muito 
provável que contenha metais dissolvidos como 
ferro, cobre ou manganésio. 
 
Estes minerais podem reagir com os produtos 
químicos e provocar manchas na membrana. 
 
Se tal acontecer, solicite ao seu técnico que 
efectue um tratamento com RENOLIT 
ALKORPLUS® Antimanchas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O modo adequado e seguro de dosear qualquer 
produto químico na piscina consiste em 
introduzi-lo no skimmer com a bomba de 
recirculação em funcionamento. 
 
Se o seu formato for pó, granulado ou líquido, e 
desejar doseá-lo directamente na piscina, 
dissolva-o previamente num balde com água e 
despeje-o em diferentes zonas da piscina 
dispersando-o, e sempre com a bomba de 
recirculação em funcionamento, para evitar a sua 
concentração em alguma zona determinada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evite o uso de doseadores flutuantes, 
dado que se ficarem no mesmo lugar durante 
demasiado tempo poderão branquear a 
membrana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leia sempre com atenção na etiqueta a 
composição dos produtos químicos que 
utilizar, fundamentalmente a dos algicidas. 
 
Alguns algicidas contêm sulfato de cobre 
na sua composição; evite-os. 
 
Utilize algicidas com base de amónio 
quaternário. São os melhores para o seu 
cabelo e para a sua pele. 
 
Se por acidente tiver utilizado um produto 
com cobre, deverá aplicar 
RENOLIT ALKORPLUS® Antimanc



 


