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OX-ÁGUA® 2ª Geração 
Produto desinfetante isento de cloro para utilização em sistemas de água para consumo 
humano, de ação rápida e efeito prolongado no tempo. 
 

ORIGEM DO PRODUTO 
OX-ÁGUA® 2ª GERAÇÃO é produzido pela empresa espanhola OX-CTA, Compañía de Tratamiento de 
Aguas SL certificada pela ISO 9001:2008 e ISO 14001:2005 para a conceção, desenvolvimento, 
produção e comercialização de biocidas e produtos químicos para o tratamento de água, higiene 
ambiental, indústria alimentar e higiene e cuidado dos animais. 
 
OX- COMPAÑÍA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SL (OX-CTA) 
Parque Tecnológico Walqa, Edificio OX 
Ctra. de Zaragoza, km 566 
22197 Cuarte (Huesca) 
SPAIN 
Telefone: +34 974 214 124 | Fax: +34 974 214 470 
Site: http:// www.oxcta.com | Email: oxcta@oxcta.com 
 
A importação do produto para Portugal será efetuada pela empresa: 
TLH, Lda 
Rua Beatriz Costa nº2A 
2610-195 Alfragide 
PORTUGAL 
Telefone: +351 214 718 156 | Fax: +351 214 720 685 
Site: http:// www.tlh.pt | Email: geral@tlh.pt 
 

A comercialização do produto para desinfeção de infraestruturas de água para consumo humano será 
efetuada pela empresa: 
MANUSYSTEMS – Manutenção de Sistemas, Lda 
Zona Industrial de Caldas da Rainha 
Rua Pedro Nunes, 38, Fração R e S 
2500-303 Caldas da Rainha 
PORTUGAL 
Telefone: +351 262 836 480 | Fax: +351 262 836 481 
Site: http:// www.manusystems.pt | Email: geral@manusystems.pt 

CAMPO DE APLICAÇÃO 
OX-ÁGUA® 2ª GERAÇÃO é utilizado para desinfeção de reservatórios e condutas de água para consumo 
humano e também para tratamento de água potável, eliminando o biofilme que cobre a superfície dos 
depósitos e tubagens. 
 
OX-ÁGUA® 2ª GERAÇÃO é um eficaz agente de desinfeção face a um amplo espectro de 
microrganismos: bactérias, fungos, vírus, algas, protozoários e esporos. 
 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
OX-ÁGUA® 2ª GERAÇÃO não tem cloro e a sua conceção foi efetuada de modo a evitar a formação de 
subprodutos tóxicos, sendo considerado um produto amigo do ambiente. 
 

APROVAÇÕES 
O produto OX-ÁGUA® 2ª GERAÇÃO já está notificado na plataforma europeia R4BP3 como biocida TP4. 
 
Em Portugal, o produto OX-ÁGUA® 2ª GERAÇÃO, foi avaliado pelo Laboratório Central da EPAL, e 
encontra-se aprovado desde 10.04.2018, com aprovação válida até 2023. 
 
O produto desinfetante OX-ÁGUA® 2ª GERAÇÃO é um biocida eficaz, foi testado em laboratórios 
independentes e evidenciada a sua conformidade com a EN 1276, a EN 1650 e a EN 13697. 
 

SEGURANÇA 
Recomenda-se a consulta da ficha de segurança do produto para uma informação detalhada. 
 

EMBALAGEM 
OX-ÁGUA® 2ª GERAÇÃO é comercializado em bidões de 5 e 20kg e em contentores de 200 e 1150kg. 


