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CAPÌTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Cláusula 1.ª - Objeto 

O presente procedimento tem por objeto o fornecimento de Produtos Químicos de 

Piscina, conforme disposições técnicas do presente caderno de encargos. 

CPV – 24962000-5 Produtos químicos para tratamento da água. 

 

Cláusula 2.ª – Preço base 

1. O preço base, correspondente ao preço máximo que o Município de Faro se dispõe a 

pagar, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos contemplados no presente 

procedimento, é de €109.088,75 (cento e nove mil e oitenta e oito euros e setenta e cinco 

cêntimos). 

Cláusula 3.ª – Características do fornecimento 

1. Os produtos químicos, objeto do presente fornecimento devem obedecer às 

especificações e quantidades indicadas no anexo 1 do presente caderno de 

encargos. 

2. A autarquia não se obriga a consumir exatamente as quantidades estabelecidas, 

sendo esta uma estimativa aproximada para três anos, podendo, por isso, pecar por 

excesso, sendo aplicada a legislação em vigor. 

3. Será definido o local de entrega dos respetivos produtos, aquando de cada 

encomenda parcial. 

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o 

local de entrega são da responsabilidade do fornecedor, bem como, a recolha 

periódica de todo o vasilhame que dai resultar. 
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Cláusula 4.ª - Prazo 

1. O prazo de vigência do contrato é de 3 (três) anos, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

2. O contrato terá início após a sua assinatura. 

3. Caso tal se justifique, prevê-se a possibilidade das partes atribuírem eficácia retroativa 

ao contrato, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 287.º do CCP. 

 

 

Cláusula 5.ª - Contrato 

1. O contrato será reduzido a escrito, a celebrar em data, hora e local a designar pelo 

Município de Faro, sendo o adjudicatário notificado, com a antecedência mínima de 5 

dias, e é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos, elaborado nos 

termos dos artigos 94.º e 96.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

2. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

3. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados 

pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente 

aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;  

c) O presente caderno de encargos;  

d) A proposta adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a 

respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.  
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Cláusula 6ª - (Caução) 

1. De acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 2 do artigo 88.º do CCP, não é exigida 

a prestação de caução, nem o pagamento do fornecimento está sujeito a qualquer 

retenção nos termos do n.º 3 do mesmo artigo. 

 

 

CAPÍTULO II – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

 

Cláusula 7.ª - Obrigações principais do fornecedor 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no caderno de 

encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o 

fornecedor as seguintes obrigações:  

a) Fornecimento dos bens identificados na sua proposta; garantia dos bens; garantia 

de fornecimento dos produtos; a título acessório, o fornecedor fica ainda obrigado, 

designadamente, a recorrer a todos os meios técnicos, humanos, materiais e 

informáticos que sejam necessários e adequados à fornecimento, bem como ao 

estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa 

execução das tarefas a seu cargo. 

 

b) O fornecedor obriga-se a entregar ao Município de Faro os bens objeto do 

contrato, com as características, especificações e requisitos técnicos previstos no 

presente Caderno de Encargos. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em 

perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam. O Fornecedor 

é responsável perante o Município de Faro por qualquer defeito ou discrepância dos 

bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues. 

c) O fornecedor deverá iniciar a entrega dos produtos no prazo máximo de 15 dias, a 

contar da data de outorga do contrato, em quantidade a acordar com a entidade 

adjudicante. Os produtos deverão ser entregues nos sete dias seguintes a cada 

encomenda, num prazo máximo de 15 dias. 
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d) O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens 

objeto do contrato, toda a documentação necessária e inerente aos produtos 

químicos de tratamento das águas das piscinas municipais, nomeadamente fichas 

técnicas e de segurança em concordância com a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 

82/2003 de 23 de Abril de 2003, na sua redação atual) em língua portuguesa, que 

sejam necessários para a boa e integral utilização daqueles. 

 

e) O fornecedor obriga-se ao cumprimento do regulamento CLP (CE) n.º 1272/2008 

de 16 de dezembro de 2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de 

substâncias e misturas. 

 

f) Sempre que a referida documentação sofrer alterações, o fornecedor deverá 

entregar à entidade adjudicante a documentação devidamente atualizada. 

 

g) Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o 

local de entrega são da responsabilidade do fornecedor, bem como, a recolha 

periódica de todo o vasilhame que dai resultar. 

 

2. Sem prejuízo da natureza da fornecimento, a entidade adjudicatária fica obrigada a 

prestar os fornecimentos, nos períodos e horários que lhe forem atribuídos pela entidade 

adjudicante. 

3. O fornecedor é responsável perante o Município de Faro por qualquer falta ou 

incumprimento da fornecimento, objeto do presente contrato. 

4. O fornecedor é responsável perante as respetivas entidades competentes por 

qualquer falta ou incumprimento da legislação aplicável ao objeto do presente contrato. 
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5. O fornecedor responderá civilmente pelas ocorrências, verificadas no local, objeto da 

presente fornecimento, em consequência das quais resultem danos ambientais, materiais 

ou pessoais a terceiros decorrentes da sua atividade. 

6. Para a realização do objeto do contrato, o fornecedor deverá efetuar e manter válidos 

todos os seguros pessoais e/ou de acidentes de trabalho, quando legalmente exigidos. 

7. É da única e exclusiva responsabilidade do fornecedor todas e quaisquer eventuais 

responsabilidades civis, criminais e contra ordenacionais decorrentes do incumprimento 

do objeto do procedimento, bem como do incumprimento/infrações dos dispositivos 

consignados em toda a legislação aplicável. 

8. A título acessório, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à 

fornecimento, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à 

perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

 

Cláusula 8.ª - Objeto do dever de sigilo 

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica 

e não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Faro, de que possa ter 

conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato e cumprir o 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser 

transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não 

o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.  

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a 

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 
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4. A violação do dever de sigilo sobre o plano de segurança ou das regras de segurança 

constitui infração disciplinar grave, independentemente da responsabilidade civil ou 

criminal pelas consequências da sua divulgação não autorizada. 

 

Cláusula 9ª - (Preço contratual) 

1. Pelo fornecimento, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do 

presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante, Município de Faro deve pagar ao 

adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor, se este for legalmente devido. 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, 

nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo 

local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas 

registadas, patentes ou licenças e vasilhame resultante. 

 

Cláusula 10ª - (Condições de pagamento) 

1. As quantias devidas pelo Município de Faro, serão liquidadas no prazo de 60 dias, na 

sequência da receção das respetivas faturas, as quais devem ser emitidas, pelo 

adjudicatário ao Município de Faro, no final do fornecimento a que respeitam, após o 

vencimento das obrigações respetivas. 

2. A aquisição será faseada pelo período do contrato, devendo o adjudicatário emitir as 

respetivas faturas após entrega das correspondentes encomendas. 

3. O pagamento será efetuado após a confirmação da fatura pelo gestor do contrato.  

4. Em caso de discordância por parte do Município de Faro, quanto aos valores das 

faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão 

de nova fatura corrigida. 
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CAPÍTULO III – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

Cláusula 11ª - (Penalidades contratuais) 

1. Pelo incumprimento das obrigações, o Município de Faro pode exigir ao fornecedor o 

pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do 

incumprimento, nos seguintes termos: 

a) Pelo incumprimento dos prazos definidos, será deduzido aos pagamentos um 

valor de 10%; 

2. Será considerado incumprimento gravoso a incapacidade de cumprir o fornecimento 

continuado e condignamente por parte do fornecedor, por causa a ele imputável; 

3. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do fornecedor, a entidade 

adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 20% do preço contratual. 

4. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as 

importâncias pagas pelo fornecedor ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos 

bens objeto do contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva 

resolução. 

5. Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em 

conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 

culpa do fornecedor e as consequências do incumprimento. 

6. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do 

contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

7. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade 

adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente.  

 

 

Cláusula 12ª - (Força maior) 

1. Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havido como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer 
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das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias 

que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela 

não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe 

fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, 

designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias (prova através de 

comprovativo médico), sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos 

de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do 

fornecedor, na parte que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do fornecedor ou a grupos de 

sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de 

sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativos, ou judiciais de natureza 

sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de 

deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas 

legais; 

e) Incêndios ou inundações do fornecedor cuja causa, propagação ou proporções se 

devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a 

sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve 

ser imediatamente comunicada à outra parte. 
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5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante de força maior. 

 

Cláusula 13ª - (Resolução por parte do contraente público) 

Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previsto na lei, o Município 

de Faro pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o fornecedor violar de 

forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 

 

Cláusula 14ª - (Subcontratação e cessão da posição contratual) 

A subcontratação pelo fornecedor e a cessão de posição contratual por qualquer das 

partes depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

 

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Cláusula 15ª - (Comunicações e Notificações) 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do 

Código dos Contratos Públicos, para a sede de cada uma. 

2. Qualquer alteração das informações constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

 

Cláusula 16ª - (Foro competente) 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a 

competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renúncia a 

qualquer outro. 

Cláusula 17.ª - Contagem dos prazos 
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Os prazos previstos no contrato são contínuos não se suspendendo nos sábados, 

domingos e feriados nos termos do disposto no artigo 471º do CCP. 

 
 

Cláusula 18ª - (Legislação aplicável) 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente procedimento aplica-se o 

regime previsto no Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 
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ANEXO I. QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS QUÍMICOS, REAGENTES E KITS DE ANÁLISE 

Quantidade Produto Aplicação Especificação 

20500 
(litros) 

Redutor pH 
Tratamento corretor pH da água das 
piscinas 

Solução líquida, destinada a reduzir o pH da água das piscinas, solução corrosiva à base de ácido sulfúrico. 

500 (litros) Incrementador pH 
Tratamento corretor pH da água das 

piscinas 
Solução líquida, constituída por hidróxido de sódio, destinado a aumentar o pH da água das piscinas. 

7000 
(Kilos) 

Dicloro 60% (granulado) Desinfeção água piscinas Trocloseno sódio, dihidrato, granulado de dissolução rápida, estabilizado, com um teor mínimo em cloro ativo de 55 - <100%. 

500 (Kilos) Tricloro 90% (granulado) Desinfeção água piscinas Sincloseno granulado de dissolução lenta, estabilizado, com um teor mínimo de cloro ativo de 75 - <100% 

750 (Kilos) Tricloro 90% (tabletes 200 gramas) 
Desinfeção água piscina treino e 
olímpica 

Pastilhas de 200 gramas de composto à base de Sincloseno de dissolução lenta, estabilizado, com um teor mínimo em cloro ativo de 
75- 100%. 

8775 
(Kilos) 

Hipoclorito de sódio a 13% 

Desinfeção da rede predial de água fria e 

quente sanitária e piscina de 

aprendizagem 

Solução aquosa à base de Hipoclorito de sódio, com um teor de cerca de 10 - 25% de cloro ativo. 

2550 

(Kilos) 
Hipoclorito de Cálcio pastilhas Desinfeção das águas da piscina 

Pastilhas de 200g de Hipoclorito de cálcio com 75 - <100% de cloro útil, para desinfeção e manutenção de água cristalina e 

higienicamente pura. 

1650 
(Litros) 

Floculante-Clarificador-Concentrado 
líquido 

Clarificação de águas de piscinas 

privadas, públicas ou de complexos 

desportivos. 

Floculante de natureza inorgânica, à base de compostos de alumínio, destinado a atuar de forma preventiva na remoção de sais 
dissolvidos ou partículas microscópicas suspensas na água. A sua utilização regular proporciona uma água clara permanentemente 

transparente. Isento de toxicidade para os utilizadores da piscina e não altera o valor de pH. Agrupa as partículas em suspensão, 

formando rapidamente aglomerados volumosos que são retidos no filtro. A combinação dos processos: floculação/filtração permite 

obter um excelente efeito purificador, não havendo necessidade de parar as bombas nem aspirar o fundo da piscina. 

1150 

(Litros) 
Algicida Choque Recuperação de piscina Composto algicida adequado para a eliminação de todo o tipo de algas durante o tratamento de recuperação da água da piscina 

1000 

(litros) 
Algicida Concentrado - Ibernador Tratamento da piscina durante o Inverno 

Algicida e bactericida de longa duração, especialmente formulado para a estação de Inverno. Eficaz contra todo o tipo de 
microrganismos vulgarmente presentes na água. Apresenta uma ação desinfetante residual prolongada mantendo a água em ótimas 

condições sanitárias (ativo durante cerca de 30 dias). Proporciona a completa manutenção da piscina deixando a água protegida contra 

o desenvolvimento de microrganismos que normalmente ocorre em águas paradas 

500 (Kilos) Bromo pastilhas Desinfeção da água dos jacuzzis 
Composto orgânico de dissolução lenta, em pastilhas com um teor mínimo de 75 - <100% de Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidina-
2,4-diona ou equivalente. 

900 (Kilos) Oxigénio Ativo 
Tratamento choque piscina para 

eliminação cloraminas 

Produto oxidante, isento de cloro, granulado e composto por peroxomonossulfato de potássio, destinado a eliminar o excesso de cloro 

combinado, cheiro e irritações na pele/olhos e prevenir a formação de cloraminas. 

120 (Kilos) Neutralizador de cloro – 100% 
Eliminação do excesso de cloro residual 
existente na água, após um tratamento 

choque 

Substância com base num dos seguintes compostos, Sulfito de sódio anidro puro, tiossulfato de sódio, metabissulfito de sódio puro ou 

bissulfito de sódio. 

25000 

(Kilos) 
Sal em pastilhas Descalcificador das águas sanitárias 

Máxima pureza (99,9 % de cloreto de sódio); solubilidade perfeita (Não provoca resíduos); Forma otimizada (Sem aglutinação de sal 
no depósito). As pastilhas de Sal devem ser produzidas através de padrões de qualidade mais exigentes oferecendo total segurança e 

fiabilidade, constituindo o complemento ideal para aparelhos exigentes. Deve ser assegurada a qualidade alimentar do sal utilizado; o 

cumprimento da norma europeia EN 973 tipo A; o cumprimento da norma NF nas fábricas certificadas para o efeito. 
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50 (Litros) Essência de eucalipto 
Essência para aromatizar Saunas e 
Banhos Turcos. 

Perfume em base hidroalcoólica com forte odor de eucalipto, com especto líquido de ph neutro, e o ponto de fusão inferior a 0º. 

50 (Litros) Higienizante saunas Saunas 
Produto com um amplo espectro fungicida e bactericida, especialmente formulado para destruir os germes causadores dos maus 

odores nas saunas, com poder desinfetante e perfumado. 

1000 

(Litros) 
Desincrustante Areias Líquido Filtros das Piscinas 

Produto líquido que não liberta gases que incomodem o banhista. Adequado para a limpeza de filtros construídos em poliéster, não 
gera espuma, de fácil aplicação e rápido enxaguamento com água corrente, composto á base de ácido fosfórico ou ácido nítrico na 

concentração de 10 - <25%. 

200 

(Litros) 

Inibidor corrosão/incrustação circuito 

água potável 

Prevenir a corrosão e formação de 

incrustações na tubagem da rede predial 

de água fria e quente sanitária 

Composto líquido adequado para o tratamento anticorrosivo e anti incrustante da água potável, constituído por fosfatos e/ou silicatos 

orgânicos, ou equivalente. 

200 

(Litros) 

Inibidor corrosão/incrustação 

sistemas fechados de aquecimento 

Prevenir a corrosão e formação de 

incrustações no circuito das caldeiras de 
água quente 

Solução líquida com componente ativo em molibdato de sódio, adequada para a prevenção da corrosão e incrustação no circuito da 

caldeira e com ação dispersante, ou equivalente. 

120 
(Pastilha) 

Pastilhas desinfetantes Legionella 
pneumophylla. 

Desinfeção condensados tabuleiros 
condensados das UTA´S 

Produto especialmente formulado para evitar o desenvolvimento das bactérias do grupo Legionella pneumophylla, composto por 
Ammonium Quatenaire/Natural Essential Oils (Comples H.E.6) /Alcool Cetil-Estearilico,Polietoxilenado. 

100 

(Litros) 

Eliminação e controlo do 

desenvolvimento da Legionella nos 
circuitos não corrosivo 

Sistemas de refrigeração industriais e 

outros 

Biocida líquido baseado em compostos heterocíclicos. Protege efetivamente os sistemas de refrigeração contra bactérias, fungos e 

algas, sendo eficaz na eliminação da Legionella Pneumophilla, não produzindo qualquer espuma, ou equivalente. 

100 

(Litros) 
Desincrustante para piscinas de fibra Bacias das piscinas e rebordos 

Desincrustante líquido especialmente estudado para a eliminação das incrustações calcárias, resíduos orgânicos e sedimentos 

minerais. 

100 
(Litros) 

Limpador de Inox Limpeza de Inox 
Produto para cuidar e devolver o brilho do aço inoxidável, eliminando as incrustações calcárias, resíduos orgânicos e sedimentos 
minerais que com o tempo se vão formando e aderindo às superfícies do aço inoxidável, á base de acido nítrico 25 - <50%. 

700 

(Litros) 
Anti-Mofo  

para aplicação em todo o tipo de 

materiais 
Composto especial para a eliminação de todo o tipo de algas, líquenes e bolores. 

800 
(Litros) 

Desinfetante do ar Pulverização do ar 
Produto líquido neutro com odor e alta ação desinfetante, adequado para perfumar e desinfetar simultaneamente o ar em locais 
fechados com um pH de >6<8. 

1800 
(Litros) 

Desinfetante de cais e Balneários 

com ação desincrustante e 

desodorizante 

Limpeza diária da instalação 

Produto para limpeza e desinfeção com profundo poder de limpeza e ação desodorizante de todo o tipo de pavimentos. 

Apresenta ação bactericida e bacteriostática testada por laboratórios oficiais, eliminando, entre outros microrganismos, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Eficaz sobre bactérias gram positivas, gram negativas, fungos e alguns vírus. 

Impedimento de fermentação e degradação da matéria orgânica, evitando o aparecimento de maus odores com pH >6<10. 

1500 
(Kilos) 

Dissolvente liquidificador de gordura Tratamento de odores canalizações Tratamento biológico para tratamento de gorduras em canalizações. 

1500 

(Litros) 

Desincrustante adequado à remoção 

de incrustações inorgânicas. 

Limpeza extrema de superfícies 

adequado à remoção de incrustações 
inorgânicas 

Adequado à remoção eficiente e segura de incrustações inorgânicas (sais de cálcio, magnésio, ferro e silício) em piscinas, 

revestimentos cerâmicos, tijoleiras, mosaicos, podendo conter acido clorídrico e fosfórico. 

Quantidade Unidade Aplicação Especificação 

4000 Pastilhas Realização de análises Pastilha para determinar o cloro livre pelo estojo manual (DPD n.º 1) 

500 Pastilhas Realização de análises Pastilha para determinar o cloro total pelo estojo manual (DPD n.º 3) 
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4000 Pastilhas Realização de análises Pastilhas para determinar o pH pelo estojo manual (vermelho fenol) 

7500 Pastilhas Realização de análises Pastilha para determinar o cloro livre pelo fotómetro Lovibond (DPD n.º 1) 

2000 Pastilhas Realização de análises Pastilhas para determinar o cloro total pelo fotómetro Lovibond (DPD n.º 3) 

7500 Pastilhas Realização de análises Pastilhas para determinar o pH pelo fotómetro Lovibond (vermelho fenol) 

1000 Pastilhas Realização de análises Pastilhas para determinar o ácido cianúrico pelo fotómetro Lovibond 

500 Pastilhas Realização de análises Pastilhas para determinar Dureza Total fotómetro Lovibond 

250 Pastilhas Realização de análises Pastilhas para determinar o cobre (gama baixa) com fotómetro Lovibond 

9 Frasco Solução de Calibração Solução calibração pH4 - 70ml 

9 Frasco Solução de Calibração Solução calibração pH7 - 70ml 

9 Frasco Solução de Calibração Solução calibração pH9 - 70ml 

6 Unidade Realização de análises Estojo analisador manual cloro e pH (Pool tester). Gama medição cloro até 3 ppm. Gama medição pH: 6.8 – 8.2 

6 Unidade Realização de análises Estojo analisador manual bromo e pH (Pool tester). Gama medição bromo até 8 ppm. Gama medição pH: 6.8 – 8.2 
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