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WQ – 126  ALGICIDA 

 
 

O microbicida WQ – 126  é um preservante líquido, que tem como principal ingrediente Triazina 
e aminas poderosas, amplamente utilizado no controle de fungos, algas e bactérias que 
proliferam nos sistemas de resfriamento. 
O algicida atua diretamente na parede celular causando a ruptura, com conseqüente morte dos 
microrganismos. As principais vantagens da utilização do WQ – 126 ALGICIDA são: 
– Não contém metais pesados nem fenóis. 
– É total a miscibilidade em água, em qualquer proporção. 
– Facilidade no manuseio e dosagem. 
– Apresenta baixa agressividade ao meio ambiente. 
– É compatível com os tratamentos químicos convencionais. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: 

Aspecto................................................................................ 

líquido límpido 

Densidade........................................................................... 1,02 +/- 0,02 
pH........................................................................................ 5,5 a 6,5 
Solubilidade em água.......................................................... Totalmente solúvel 

 

APLICAÇÃO E DOSAGEM: 

O microbicida pode ser aplicado diretamente no sistema de água, em dosagens de choque, 
manualmente ou com o auxílio de bomba dosadora. A quantidade de produto dependerá dos 
níveis de microrganismos presentes, determinados a partir de ensaios laboratoriais com 
amostras coletadas do sistema. 
 

MANUSEIO E ARMAZENAGEM: 

O microbicida e irritante para a pele e mucosas das vias aéreas. Evitar inalação de seus 
vapores, o contato direto com qualquer parte do corpo e respingos do produto na área de 
trabalho. Ao manusear o microbicida, utilizar óculos de segurança, protetor facial, luvas e 
avental de PVC. 
Se ocorrer algum contato com o produto lavar o local atingido com água e sabão por 15 
minutos. Caso o paciente apresente alguma reação alérgica procurar um médico. 
O microbicida pode ser estocado até por 18 meses dependendo das condições do local de 
armazenagem. 

 

EMBALAGEM: 

Embalagem plástica. Bombonas de polietileno. 

     VALIDADE 12 MESES 

 
NOTA.: A informação aqui contida é dada de boa fé, não devendo implicar, porém, em 
qualquer responsabilidade para nossa firma, quanto ao uso específico de cada cliente. 
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