ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Tratamento para eliminação de manchas
• Em um balde, dissolva muito bem uma quantidade 5x maior de cloro do que de
costume.
• Coloque a agua da piscina para circular.
• Jogue o cloro que foi dissolvido no balde em pontos diversos da piscina nas
partes mais fundas.
• Faça este tratamento 3x na semana (segunda/quarta e sexta, por exemplo)
• Após as 3 vezes do tratamento na semana, escove os locais das manchas
(escova macia para evitar riscar a estampa) e observe se estão saindo.
• Se as manchas saírem por completo, ok, senão repita a operação.
Em caso de não obter sucesso, baixe um pouco o nível da água e verifique atrás do bolsão se as
manchas não estão vindo da alvenaria.
Existe um equívoco comum de que os aditivos microbianos resistentes e utilizados na formulação dos
vinis para piscina matarão os micro-organismos na área adjacente ao revestimento. Muitas pessoas
acreditam que há uma "zona de proteção" perto do revestimento que dificultaria a proliferação destes
micro-organismos, mas este não é o caso. O aditivo do vinil impede que o micro-organismo se crie no
vinil, mas de forma alguma impede a vida dos mesmos em áreas adjacentes ao revestimento.
Cuidados extremos devem ser tomados durante a instalação para garantir que não haja nada atrás do
vinil que possa se tornar uma fonte de alimento para esses organismos.
Houveram casos de formação de manchas em piscinas logo após a instalação de um vinil substituto,
quando nunca houve um problema com o vinil original. Embora não haja nenhuma maneira que
possamos dizer com certeza o que aconteceu por trás desse novo vinil, acredita-se que quando o
ambiente por trás do revestimento é exposto à luz e oxigênio, ocorre um "renascimento" de microorganismos. Se o fundo e as paredes laterais da piscina não são devidamente tratadas, há uma
chance de que surjam problemas.
Também podem haver mudanças na água subterrânea que introduzem micro-organismos em uma
área que não tenha sido previamente exposta. Períodos prolongados de chuvas intensas, muitas
vezes, causam mudanças significativas na microbiologia da água subterrânea. Sempre que há uma
mudança no ambiente em torno de sua piscina, há uma oportunidade para os micro-organismos, que
até então não estavam presentes, de se mover juntamente com a água subterrânea, criando assim a
possibilidades de desenvolvimento de manchas no vinil.
Vide mais informações em http://acqualiner.com.br/cuidados-duvidas-e-dicas/cuidados/.

