Termo de Entrega & Garantia das Piscinas NADO LIVRE

Agradecimento
A NADO LIVRE ARTE EM PISCINAS agradece a você a preferência
e deseja momentos repetidos de alegrias.
Para nós foi muito importante ajudá-lo a construir o seu sonho.

Estaremos sempre a sua disposição para eventuais dúvidas, serviços
de manutenção, reparos, aquisição de novos equipamentos e tudo mais
o que você desejar para sua piscina.
Agora é só aproveitar com sua família, amigos e todos aqueles que
merecem a honra de estar em sua companhia.
Atenciosamente.
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Instruções de uso e Tratamento
Químico da Piscina
Para o bom uso e funcionamento e para garantir a longevidade dos
equipamentos é necessário que o Sr.(a) leia todos os manuais de
instrução dos fabricantes dos equipamentos e fique atento há algumas
contra indicações de uso discriminadas abaixo

Sugestões de uso e cuidados na manutenção
Nunca utilize palhas de aço ou bombril nem sabão ou sapólios para limpar
as bordas da piscina , utilize somente limpa bordas específicos para
piscinas com esponja tipo

3

Instruções de uso e Tratamento
Químico da Piscina
Evite produtos abrasivos , utilize somente produtos químicos
específicos/próprios para piscinas
Manter alcalinidade total entre 80 e 120 ppm
DC ( Dureza Calcica ) cálcio entre 200 a 400ppm caso esteja fora destes
parâmetros poderá causar danos ao filtro e no revestimento Cristal Pool ou

rejuntes das pastilhas
Manter o PH entre 7,2 e 7,6
Se o Ph estiver abaixo de 6,8 deve adicionar ELEVADOR DE PH conforme
dosagem de cada fabricante
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Instruções de uso e Tratamento
Químico da Piscina
Caso o Ph esteja elevado ( entre 8.0 a 8.4 ) deve adicionar o REDUTOR
de Ph conforme dosagem de cada fabricante
Piscina SEM CLORO , seguir o manual do fabricante GERADOR DE
CLORO e adicionar peróxido de hidrogênio no mínimo 1 vez por mês
conforme a tabela .
Algicida de manutenção semanal para evitar algas conforme dosagem
indicada no rótulo do produto
Aspirar a piscina regularmente com aspirador original SODRAMAR e
sua respectiva escova .
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Instruções de uso e Tratamento
Químico da Piscina
Operações do filtro: Ligar o filtro no mínimo 4 horas por dia todos
os dias, mantendo os registros de retorno , ralo de fundo e aspirador
abertos.Aspire a piscina com os registros de retorno e aspiração
abertos, e fechar o registro do ralo de fundo. Limpar o cesto do pré
filtro lembrando de fechar todos os registros antes de abrir a tampa do
pré filtro.
Lavar o filtro logo após aspirar a piscina ou 1 vez a cada 20 dias, ou
cada vez que o manômetro marcar pressão acima da escala de
1,5Kg/cm2 ( saindo da área verde do relógio do filtro)
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Instruções de uso e Tratamento
Químico da Piscina
CERTIFIQUE-SE de que o registro de ESGOTO está ABERTO antes de
LAVAR
Após Lavar utilize a posição Pré-Filtrar por no mínimo 30 segundos e
volte para posição Filtrar
Posição DRENAR Serve somente para esvaziar a piscina ou aspirar
drenando
Posição RECIRCULAR , somente em caso de decantação por sulfato

de alumínio e barrilha ,esta posição permite que a água recircule sem
passar pelo filtro
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Instruções de uso e Tratamento
Químico da Piscina
Dicas: Nunca adicione o Cloro diretamente na piscina , faça uma
diluição completa num balde e espalhe por toda a piscina. Limpe o pré
filtro da bomba periodicamente ou sempre após aspirar a piscina.
Nunca esvazie totalmente a piscina sem a presença de um técnico
especializado , pode correr o risco de destacar o revestimento de
pastilhas ou cristal pool , além de dilatar as paredes podendo ocorrer
sérios vazamentos que não estão cobertos em garantia .
Nunca ligue o filtro com registros fechados pode ocasionar a queima
do selo mecânico e ou do motor elétrico , além de dilatar as juntas do
filtro causando vazamentos.
Verifique sempre o ralo do piso de sua casa de máquinas , pois se
estiver obstruído e houver chuvas poderá inundar a casa de máquinas
queimando os motores elétricos ou prejudicando rolamentos .
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Certificado de Garantia
Garantia 05 anos na piscina e 01 ano nos equipamentos
____________________________Data ________/_______/________
Cliente:
______________________________________________________________
CPF:
______________________________________________________________
Endereço:
______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Produtos

Acessórios
Filtros, Aspiradores e
Escovas
Aquecimento Solar
Pisos
Atérmicos

Coberturas Retráteis

Saunas

Coberturas
Deck Retráteis
Assistência
Técnica

Capa
Térmica

Aquecedores
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Produtos
Piscina com o exclusivo revestimento
em CRISTAL POOL

Coberturas Retráteis
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Contato
Telefones: (11) 4191-3131 e 4688-0066
E-mail: nadolivre@ terra.com.br

Site: nadolivrepiscinas.com.br

Endereço: Calçada das Hortências, 172 Centro Comercial – Alphaville
Barueri / São Paulo / Brasil CEP 06453.017
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Funções do Filtro
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DRENAR: utilizar essa função somente em casos extremos, tais como:
águas superestabilizadas, reformas na piscina, etc. Esta posição esvaziará
parcial ou totalmente a piscina de água e irá direcionar toda a água direto
para o esgoto, sem passar pela areia do filtro ou aspirar o fundo após
decantar.
FILTRAR: nesta posição a água passa pela areia do filtro, é filtrada e
devolvida limpa para a piscina pelo cano de retorno de água filtrada e/ou
recirculada.
FECHAR: posição utilizada somente para detectar vazamento ou quando a
piscina não for utilizada por um período de tempo muito longo. É
necessário também fechar todos os registros.
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PRÉ-FILTRAR: esta operação é obrigatória após a lavagem da areia do
filtro, pois uma pequena parte da sujeira fica presa nele. Observe o visor
transparente para verificar se a água está passando limpa. ( esta operação
deve durar aproximadamente 1 minuto )
RECIRCULAR: essa função somente deverá ser usada no caso de
utilização de Sulfato de Alumínio ( Redutor de PH ) e/ou tratamento que
exija uma redução de PH em filtros feitos de ferro, pois isso poderá
provocar corrosão dos mesmos.
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LAVAR: esse procedimento visa a retirada de impuresas da areia do filtro
e deve ser feito pelo menos uma vez por mês. A água percorre o caminho
contrário a filtração, promovendo a limpeza da areia. Essa água é
descartada no esgoto. Observe o visor transparente no cano de esgoto,
para verificar se a água está passando limpa ( esta operação deve durar
aproximadamente entre 3 e 5 minutos). Após lavagem, coloque a válvula
do filtro na posição pré-filtrar ( ou enxaguar ) por aproximadamente 1

minuto.
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Posicionamento dos Registros
Posição

Abrir

Fechar

Aspirar

Aspiração
Skimmer ( se houver )
Retorno de Água Filtrada

Esgoto , Ralo de Fundo

Filtrar

Ralo de Fundo
Skimmer ( se houver )
Retorno de Água Filtrada

Esgoto, Aspiração

Pré-Filtrar

Ralo de Fundo, Aspiração
Esgoto

Skimmer ( se houver )
Retorno de Água Filtrada

Recircular

Ralo de Fundo, Aspiração
Skimmer ( se houver )
Retorno de Água Filtrada

Esgoto

Lavar

Ralo de Fundo, Aspiração
Esgoto

Skimmer ( se houver )
Retorno de Água Filtrada

Fechar

--------------------------------------

Fechar todos os registros existentes

Drenar

Ralo de Fundo, Esgoto

Skimmer ( se houver ), Aspiração
Retorno de Água Filtrada
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