
       Água  l impa  e  potáve l ,  
saúde  todo  d ia !

IDEAL PARA

Caixas d'água

Cisternas 

Piscinas

Caminhões Pipa

Previna-se contra doenças causadas ingestão de águas contaminadas com 

bactérias, vírus e protozoários. 

Elimine facilmente estes agentes patogênicos presentes em diversas 

fontes de abastecimento de água para consumo humano e animais. 

Conheça a linha de produtos derivados de cloro orgânico (dicloro-s- 

triazinetione de sódio), voltados para uso doméstico e industrial, aprovados 

pela ANVISA, FIOCRUZ, Instituto Adolf Lutz e principais universidades 

brasileiras. 

CONHEÇA A LINHA
PARA ÁGUA DA CLOR IN
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Em água limpa, adicione uma pastilha de 

125 mg para 500 ml ou 1 litro de água. 

Aguarde 30 minutos antes de beber ou 

consumir para outros fins. 

Filtre a água antes de usar, caso esteja 

suja, com um pano ou filtro de papel. 

Nesse caso, use 2 pastilhas de 125 mg para 

cada 1 litro de água. 

Clor in 1 Características
São  past i lhas  de  125  mg  cada  e  

1 ,01% de  cloro  at ivo .  

Completamente  solúveis  em  água .  

Totalmente  inócua  e  segura  à  

saúde  humana  e  animal .  

É usado em tratamento 

de água para consumo 

humano, originada de 

fontes duvidosas 

presentes em atividades 

de camping, ecoturismo, 

caminhadas, esportes 

náuticos e ao ar livre.

Dois anos de validade garantida após 

fabricação. 

Torna potável águas de poços, chuvas, 

riachos, mananciais e água parada. 

Usado em kits de ajuda humanitária. 

Previne doenças como diarreia, cólera, 

hepatite tipo A, gastroenterites etc. 

Tem eficiência comprovada contra 

Escherichia coli, Salmonela typhi, 

Staphylococcus aureus, dentre outros. 

Conheça as vantagens!

Modo de Uso

Precauções
Conserve fora do alcance de crianças e 

animais domésticos. 

Siga sempre a ficha de instruções 

fornecida com o produto. 

www.marconsultoria.com  / (31) 3654-2825 ou 3471-9659



Clor in Pastilhas 
São  produtos  germicidas ,  de  concentração  

conhecida ,  usados  em  tratamento  de  água  

de  reservatórios  de  água ,  cisternas ,  

caminhões  pipa ,  piscinas ,  clubes  e  torres  

de  resfr iamento  em  geral .  

Características
São  pasti lhas  circulares  de  coloração  

branca  e  odor  característico  de  cloro .  

Disponíveis  em  1 ,  2  e  20  g  cada  com  

50% p /p .  

Solubil idade  de  25  g  em  100  ml  

de  água  a  25  ºC .  

Aprovado pela Anvisa 
para sanificação de água 
para consumo humano 

Conheça suas vantagens!
Dois  anos  de  validade  garantida  após  

fabricação .  

Trata  faci lmente  500 ,  1 .000  e  10 .000  

l i tros  de  água  com  apenas  uma  pasti lha .  

Só  começa  agir  quando  em  contato  com  

a  água  e  não  altera  o  pH .  

Maior  rendimento  em  função  da  grande  

estabil idade  do  produto .  

Fácil  de  usar ,  transportar  e  armazenar .  

Totalmente  seguras  e  inócuas  à  saúde  e  

ao  meio  ambiente .  

Desinfetam  recipientes  e  tubulações  

abastecidas  com  a  água  tratada .  

Muito  usadas  no  controle  de  pragas  

urbanas ,  l impeza  e  desinfecção  de  pisos ,  

paredes ,  maquinários  e  equipamentos  

existentes  nas  indústrias  alimentícias  ou  

empresas  de  manipulação  de  produtos  de  

origem  animal .  
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Fornecido em cartelas com 10 pastilhas de 125 mg. 

Modo de uso
Use uma pastilha de 1 g para tratar 500 litros de água. 

Use uma pastilha de 2 g para tratar 1.000 litros de água. 

Use uma pastilha de 20 g para tratar 10.000 litos de água. 

Aguarde 30 minutos antes de beber ou consumir para outros fins. 

Clor in 1

Precauções
Conserve fora do alcance de crianças e animais domésticos. 

Siga sempre a ficha de instruções fornecida com o produto. 

APROVEITE NOSSOS PREÇOS, TENHA 
ÁGUA TRATADA E SAÚDE TODO DIA!

Fornecido em potes com 25 pastilhas de 1 g. 

Clor in 500

(31) 3471-9659 ou 3654-2825 
Site: www.marconsultoria.com 

Skype: MAR Consultoria Ambiental 

Ligue para gente!

Fornecido em potes com 25 pastilhas de 2 g. 

Clor in 1.000

Fornecido em potes com 25 pastilhas 

de 20 g. 

Clor in 10.000


