
Fluidra Comercial Portugal 
Rua Alfredo da Silva nº41, Trajouce 

2785-656 São Domingos de Rana 
T. +351 214 444 720  |  F. +351 214 440 772 

www.fluidra.pt  

  

 

DECLARAÇÃO ANUAL DO CLIENTE PARA O ANO 2021 
 
Relativa à utilização ou utilizações específicas de um precursor de explosivos objeto de restrições conforme referido 

no Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho (1) 

 
(Preencher em maiúsculas) (*)  

O abaixo assinado, 

Nome (cliente): Nome da pessoa (individual) que formaliza o pedido  

Prova de identidade (número, autoridade emissora): Número Documento de identificação da pessoa que 

formaliza o pedido 

Mandatário de: 

Empresa (principal): Nome da Empresa compradora  

Número de identificação lVA ou outro número de identificação da empresa (**)/Endereço: Número de 

Contribuinte ou Certidão Permanente ou Certidão Comercial e morada  

Atividade comercial/ indústria/ profissional: Actividade CAE (Classificação da Actividade Económica)____ 

 

 
 
 

 
Denominação 

comercial do 

produto 

 
 

 
Precursor de 

explosivos 

objecto de 

restrições 

Nº CAS 

(Número 

do Registo 

que consta 

na Ficha de 

Segurança 

do produto 

em causa) 

 

 
Quantidade (Kg) 
(Quantidade do 

pedido 
(kg)/previsão 

anual) 

 
 
 
 

 
Concentração 

 
 

 
Utilização 

prevista (Fim a 

que se destina 

o produto) 

CTX-15 
    ÁCIDO 

SULFÚRICO 7664-93-9  38% 

Tratamento de 

água de piscina 

(correcção de pH) 

 

ALBASOL MINUS 
ÁCIDO 

SULFÚRICO 
7664-93-9  38% 

Tratamento de 
água de piscina 

(correcção de pH) 

AQUAVANT 
MINORADOR 

LIQUIDO 

ÁCIDO 

SULFÚRICO 
7664-93-9  19% 

Tratamento de 
água de piscina 

(correcção de pH) 

CTX-110 
PERÓXIDO DE 

HIDROGÉNIO 
7722-84-1  30% 

Tratamento de 
água de piscina 

(desinfecção) 

 
Eu, abaixo assinado, declaro que ao produto comercial e à substância, ou preparação que a contenha, será dada apenas a 

utilização ou utilizações indicadas, que serão sempre legítimas, e apenas será vendido ou fornecido a outro cliente se este 

fizer urna declaração de utilização nestes mesmos termos, respeitando as restrições aplicáveis à disponibilização a 

particulares estabelecidas no Regulamento (UE) 2019/1148. 

 
Assinatura: Assinatura da pessoa que formaliza o pedido Nome: Nome da pessoa que formaliza o pedido 

Função: Função da pessoa que formaliza o pedido na Empresa (Ex: Gerência) Data: Data do pedido 

( 1 ) Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre a 

comercialização e utilização de precursores de explosivos, que altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006 e revoga o 

Regulamento (UE) n.o 98/2013 (JO L 186 de 11.7.2019, p. 1). (*) Pode acrescentar as linhas necessárias à tabela das 

substâncias. (**) Pode verificar a validade do número de identificação IVA de um operador económico através do sítio Web 

VIES da Comissão. Em função das regras nacionais sobre proteção de dados, alguns EstadosMembros fornecerão 

igualmente o nome e o endereço associados a um determinado número de identificação IVA, tal como registados nas bases 

de dados nacionais. 


