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Purificação de água em tanques.
Desinfecção de vegetais e fruta.

saúde

purificação de água 

Viva 
a Vida!



purificação de água 

Aquatabs é um poderoso desinfectante de água eficaz contra bactérias, vírus, 

micobactérias, fungos e esporos. A sua apresentação em pastilhas contribui para 

que seja um método de desinfecção de água prático, rigoroso e muito seguro.

O princípio activo das pastilhas Aquatabs é o Trocloseno sódio (NaDCC), conhecido também como dicloroisocianurato de sódio. Quando 

adicionadas à água, libertam ácido hipocloroso (calculado como cloro livre disponível) e cianurato de sódio (um composto não-tóxico e 

biodegradável). NaDCC não é um hipoclorito, a sua química e modo de acção é significativamente diferente do hipoclorito, possuindo uma 

actividade desinfectante substancialmente mais eficaz, especialmente quando existe contaminação por matéria orgânica. O peso total 

(3,34 g) da pastilha Aquatabs contém 1,67g de NaDCC e foi formulado para garantir que as diluições sejam intuitivas, rigorosas e facilmente 

compreendidas pelos utilizadores.

Económico, Prático, Rigoroso, Fabricado em laboratório certificado GMP (Good Manufacturing Practice) Estável 
(3 anos validade), Biodegradável, Largo espectro Microbicida, Resistente à inactivação por matéria orgânica.

SIMPLES, SEGURAS & APROVADAS

AQUATABS são usadas por organizações militares importan-

tes, NGO’s e agências internacionais de ajuda, como os US 

Marines, NATO, WHO, Cruz Vermelha Internacional, Legião 

Estrangeira Francesa, Forças Armadas Alemãs, Francesas e 

Britânicas, Exército Russo, Exército Finlandês, RCMP e OPP, 

entre outros.

AQUATABS é uma marca internacionalmente reconhecida de 

pastilhas de NaDCC para purificação de água que têm sido 

experimentadas e testadas numa vasta gama de fontes de 

água naturais e poluídas. Quando adicionada à água AQUA-

TABS dissolve-se libertando uma determinada quantidade 

de ácido hipocloroso (cloro livre disponível), que é reconheci-

do universalmente como um desinfectante de água seguro e 

eficaz. Esta pastilha não altera a cor nem o sabor da água.

O componente activo de AQUATABS, NaDCC (ACL60) está 

certificado pelo NSF/ANSI Standard 60 e foi aprovado 

/registado para tratamento de água potável pela U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA) e pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS).

AQUATABS são produzidas de acordo com as normas farma-

cêuticas GMP. Mediante solicitação, está disponível a Ficha 

de Dados de Segurança.

NÃO CONTÉM IODO

AQUATABS são seguras para uso prolongado, podem ser 

usadas por crianças, mulheres grávidas e pessoas alérgicas 

ao iodo ou com problemas de tiróide.

AQUATABS são eficazes contra diarreia do 
viajante, Giardia, coliformes fecais, cólera, 
febre tifóide, disenteria e muitas outras 
doenças transmitidas pela água, incluindo 
Hepatite A e E e salmonela

AQUATABS não deixa sabor desagradável 
nem cor e não mancha as garrafas de água 
nem pacotes de hidratação. 

AQUATABS dissolvem-se rapidamente e são 
fáceis de usar. Basta colocar uma Pastilha em 
500 Litros de água (ou em múltiplos, por Ex: 2 
pastilhas em 1.000 litros de água) e aguardar 
30 minutos antes de usar.

1 pastilha em 500 Litros de água = 2 ppms 
de cloro activo 

AQUATABS não contém iodo, é seguro para 
uso prolongado em mulheres grávidas e 
pessoas alérgicas ao iodo.

AQUATABS é seguro de manusear e não 
está classificado como produto perigoso. 

Eficácia

Sem sabor ou cor

Fácil de usar

Rigor nas diluições 

Não contém iodo

Manuseamento e
transporte seguro
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