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CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  wwaass  ddeessiiggnneedd  ttoo  
ooxxiiddiizzee  oorrggaanniicc  bbaasseedd  ccoonnttaammiinnaannttss  iinn  
RReeccrreeaattiioonnaall  WWaatteerr  wwhhiillee  tthhee  ssoouurrccee  ((bbaatthheerrss))  ooff  
ccoonnttaammiinnaannttss  iiss  pprreesseenntt..  TThhiiss  ““FFoorrwwaarrdd””  oorr  
““PPrrooaaccttiivvee””  aapppprrooaacchh  ttoo  ppooooll  wwaatteerr  mmaannaaggeemmeenntt  
eennhhaanncceess  wwaatteerr  aanndd  aaiirr  qquuaalliittyy,,  tthheerreebbyy  
iimmpprroovviinngg  bbaatthheerr  ccoommffoorrtt  aanndd  eennjjooyymmeenntt..    
  

  
BByy  iimmpplleemmeennttiinngg  CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  iinnttoo  
yyoouurr  ppooooll--wwaatteerr  ttrreeaattmmeenntt  pprrooggrraamm,,  tthhee  ffoouull  
ooddoorrss  aanndd  iirrrriittaattiioonn  ccaauusseedd  ffrroomm  bbuuiilldduupp  ooff  
vvoollaattiillee  cchhlloorraammiinneess  aanndd  ootthheerr  bbyypprroodduuccttss  ccaann  
bbee  eelliimmiinnaatteedd,,  aass  wweellll  aass  tthhee  eexxppeennssee  aanndd  hhaassssllee  
ooff::  
  

••  SSuuppeerr--cchhlloorriinnaattiioonn  
••  NNoonn--cchhlloorriinnee  sshhoocckk  
••  SSuupppplleemmeennttaall  AAllggiicciiddeess  
••  CClleeaanniinngg  ccoorrrrooddeedd  eeqquuiippmmeenntt  
••  IInnccrreeaasseedd  aaiirr  eexxcchhaannggee  

  
CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  iiss  aa  nnoonn--hhaallooggeenn  
pprroodduucctt  ttoo  bbee  uusseedd  iinn  ttaannddeemm  wwiitthh  tthhee  cchhlloorriinnee  
bbaasseedd  ssaanniittiizzeerr  ttrreeaattmmeenntt..  TThhiiss  pprroopprriieettaarryy  
pprroodduucctt  iiss  nnoott  aa  ssaanniittiizzeerr,,  bbuutt  aa  sseeccoonnddaarryy  
ooxxiiddiizzeerr  tthhaatt  iiss  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeessiiggnneedd  ffoorr  
mmooddeerraattee  ttoo  hhiigghh  uussee  ppoooollss  wwhhiillee  pprreevveennttiinngg  tthhee  
aaccccuummuullaattiioonn  ooff  tthhee  hhaarrsshh  iirrrriittaanntt  ooxxooddiissuullffaattee..  
  
CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  ccaann  bbee  ffeedd  wwhhiillee  bbaatthheerrss  
aarree  pprreesseenntt  bbyy  ffeeeeddiinngg  iinntteerrmmiitttteennttllyy  ffrroomm  aa  ttiimmee    
aaccttiivvaatteedd  ffeeeeddeerr,,  oorr  ffeedd  ffoorr  ssuussttaaiinneedd  llooww  lleevveell  
ccoonnttiinnuuoouuss  ffeeeedd  wwhhiillee  nneevveerr  eexxcceeeeddiinngg  tthhee  
ssppeecciiffiieedd  RRaattiioo  ooff  CChhlloorriinnee  ttoo  CChhlloorriinnee    
  

  
CCoommppaanniioonn™™  aass  ssppeecciiffiieedd  oonn  tthhee  pprroodduucctt  llaabbeell..  
FFoorr  lloowweerr  ddeemmaanndd  aapppplliiccaattiioonnss,,  aaddddiittiioonn  bbyy  
bbrrooaadd--ccaassttiinngg  tthhee  ppoowwddeerr  aaccrroossss  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  
tthhee  ppooooll  ccaann  bbee  aapppplliieedd..  
  
RReeccoommmmeennddeedd  CCoonnttrrooll  PPaarraammeetteerrss::  
  
CCoonnssuulltt  yyoouurr  llooccaall  aanndd  ssttaattee  HHeeaalltthh  DDeeppaarrttmmeennttss  
ttoo  eennssuurree  tthhee  ppooooll  aanndd  ssppaa  aarree  ooppeerraatteedd  wwiitthhiinn  
tthheeiirr  gguuiiddeelliinneess..  SSiinnccee  bbootthh  uunnddeerr--cchhlloorriinnaattiioonn  
aanndd  oovveerr--cchhlloorriinnaattiioonn  ccaann  ccrreeaattee  tthheeiirr  oowwnn  sseerriieess  
ooff  pprroobblleemmss,,  aa  FFrreeee  AAvvaaiillaabbllee  CChhlloorriinnee  lleevveell  ooff  
bbeettwweeeenn  11--33ppppmm  iiss  rreeccoommmmeennddeedd,,  wwhhiillee  
mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  ppHH  ffrroomm  77..22--77..66..  MMaaiinnttaaiinniinngg  
ooppttiimmuumm  ccoonnttrrooll  wwiitthh  ooppttiimmiizzeedd  ffeeeedd  ooff  
CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  wwiillll  eennssuurree  eeffffeeccttiivvee  
ssaanniittaattiioonn  aanndd  ooxxiiddaattiioonn  ooff  ccoonnttaammiinnaannttss..    
  
FFeeeedd  LLooccaattiioonn::  
  
FFeeeedd  ooff  CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  sshhoouulldd  bbee  aafftteerr  
tthhee  ffiilltteerr..  IIff  aann  OORRPP,,  AAmmppeerroommeettrriicc,,  &&//oorr  ppHH  
sseennssoorr  iiss  uusseedd  ttoo  mmoonniittoorr  cchheemmiiccaall  lleevveellss,,  tthhee  
CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  sshhoouulldd  bbee  ffeedd  aafftteerr  tthhee  
sseennssoorr  ssaammppllee  ppooiinntt..  
  
FFeeeedd  EEqquuiippmmeenntt::  
  
AA  sseellff--pprriimmiinngg  ppuummpp  wwiitthh  ppllaassttiicc  ((TTeefflloonn®®,,  
VViittoonn®®,,  PPoollyyeetthhyylleennee  eettcc..))  wweetttteedd  iinntteerrnnaallss  
sshhoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  ffeeeedd  ssoolluuttiioonnss  ooff  CChhlloorriinnee  
CCoommppaanniioonn™™  ttoo  pprreevveenntt  iinntteerrrruuppttiioonn  iinn  ffeeeedd  
dduuee  ttoo  lloosstt  pprriimmee..  NNoo  mmeettaall  ccoommppoonneennttss  iinn  
wweetttteedd  aarreeaass..  TThhee  ppuummpp  sshhoouulldd  iinncclluuddee  vvaarriiaabbllee  
ssppeeeedd  &&//oorr  ssttrrookkee  ttoo  aallllooww  ffoorr  ooppttiimmiizzaattiioonn  ooff  
cchheemmiiccaall  ffeeeedd..  SStteennnneerr  PPuummppss  aarree  rreeccoommmmeennddeedd  
  
  
AA  cchheemmiiccaall  ssttoorraaggee  ttaannkk  wwiitthh  lliidd  sshhoouulldd  bbee  uusseedd  
wwhhiicchh  iiss  ppllaacceedd  nneeaarr  aa  ssoouurrccee  ooff  wwaatteerr  aanndd  aa  
ddrraaiinn..  NNoo  mmeettaall  ccoommppoonneennttss  ssuucchh  aass  mmiixxeerr  
bbllaaddeess,,  lliidd  hhiinnggeess  eettcc..  sshhoouulldd  bbee  uusseedd..  RReeffeerr  ttoo    
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tthhee  pprroodduucctt  MMSSDDSS  aanndd  llaabbeell  ffoorr  pprrooppeerr  
hhaannddlliinngg,,  ssaaffeettyy,,  aanndd  ddiissppoossaall  iinnssttrruuccttiioonnss..      
  
AA  mmoouunntteedd  ((wwaallll  oorr  ttaannkk))  eelleeccttrriicc  mmiixxeerr  iiss  
ssuuggggeesstteedd,,  bbuutt  ooppttiioonnaall..  MMiixxiinngg  ssppeeeeddss  tthhee  
ddiissssoollvviinngg  ooff  tthhee  ppoowwddeerr..  IIff  nnoo  mmiixxiinngg  iiss  
pprroovviiddeedd,,  aallllooww  ssuuffffiicciieenntt  ttiimmee  ffoorr  tthhee  ppoowwddeerr  ttoo  
ddiissssoollvvee  ttoo  eennssuurree  aa  nneeaarr  ssaattuurraatteedd  ssoolluuttiioonn..  
DDiilluuttee  ssoolluuttiioonnss  mmaayy  iimmppaaiirr  ttrreeaattmmeenntt  
ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ccaauussee  bbuuiilldduupp  ooff  ssaallttss  iinn  tthhee  
bboottttoomm  ooff  tthhee  ttaannkk..  
 
Making Stock Solutions: 
 
WWhheenn  ffeeeeddiinngg  ffrroomm  aa  ssttoocckk  ssoolluuttiioonn,,  nneevveerr  mmiixx  
uupp  mmoorree  ssoolluuttiioonn  tthhaann  iitt  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaattcchh  tthhee  
uussaaggee  ddeemmaanndd  ffoorr  aannyy  77  ddaayy  ppeerriioodd..  RReemmeemmbbeerr  
aallwwaayyss  aadddd  tthhee  CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  ttoo  tthhee  
wwaatteerr,,  nneevveerr  tthhee  rreevveerrssee..  AApppplliiccaabbllee  ffoorr  ppooooll  oorr  
ssppaa  aapppplliiccaattiioonnss..    
    

••  TToo  mmaakkee  3300  ggaalllloonnss  ooff  ssoolluuttiioonn  aatt  tthhee  
pprrooppeerr  ccoonncceennttrraattiioonn,,  mmiixx  5500  ppoouunnddss  ooff  
CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  ttoo  3300  ggaalllloonnss  ooff  
wwaatteerr..      

••  TToo  mmaakkee  2200  ggaalllloonnss  ooff  ssoolluuttiioonn  aatt  tthhee  
pprrooppeerr  ccoonncceennttrraattiioonn,,  mmiixx  3344  ppoouunnddss  ooff  
CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  ttoo  2200  ggaalllloonnss  ooff  
wwaatteerr..      

••  TToo  mmaakkee  1100  ggaalllloonnss  ooff  ssoolluuttiioonn  aatt  tthhee  
pprrooppeerr  ccoonncceennttrraattiioonn,,  mmiixx  1177  ppoouunnddss  ooff  
CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  ttoo  1100  ggaalllloonnss  ooff  
wwaatteerr..      

••  TToo  mmaakkee  55  ggaalllloonnss  ooff  ssoolluuttiioonn  aatt  tthhee  
pprrooppeerr  ccoonncceennttrraattiioonn,,  mmiixx  88  ppoouunnddss  ooff  
CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  ttoo  55  ggaalllloonnss  ooff  
wwaatteerr..      

  
  
WWhheenn  nnoo  mmiixxeerr  iiss  aavvaaiillaabbllee,,  aadddd  HHAALLFF  ooff  tthhee  
ssuuggggeesstteedd  wwaatteerr  ttoo  tthhee  ttaannkk..  AAdddd  tthhee  aapppprroopprriiaattee  
aammoouunntt  ooff  CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™..  WWiitthh  ppllaassttiicc    

  
wwaatteerr  ssuuppppllyy  lliinnee  sseeccuurreedd  iinn  ttaannkk,,  ooppeenn  vvaallvvee  ttoo  
iinndduuccee  ttuurrbbuulleenntt  mmiixxiinngg  uunnttiill  tthhee  aapppprroopprriiaattee  
lleevveell  ooff  wwaatteerr  iiss  rreeaacchheedd,,  tthheenn  cclloossee  vvaallvvee..  
  
TTeessttiinngg::  
  
FFrreeee  AAvvaaiillaabbllee  CChhlloorriinnee  sshhoouulldd  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  
uussiinngg  aa  ppeerrooxxyyggeenn  nneeuuttrraalliizzeedd  ((EEDDTTAA  ttrreeaatteedd))  
ssaammppllee..  TThheerree  aarree  sseevveerraall  tteesstt  kkiitt  mmaannuuffaaccttuurreerrss  
tthhaatt  ccaann  pprroovviiddee  tteesstt  kkiittss::  
  

••  PPaalliinntteesstt  UUSSAA  ((880000--334411--22110066))  
••  TTaayylloorr  TTeecchhnnoollooggiieess  ((880000--883377--88554488))  

  
OOppttiimmiizziinngg  FFeeeedd  RRaattee::  
  
MMooddeerraattee  ttoo  HHiigghh  UUssee  PPoooollss  ––  BBeesstt  rreessuullttss  aarree  
aacchhiieevveedd  bbyy  ffeeeeddiinngg  CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  
ffrroomm  aa  ssttoocckk  ssoolluuttiioonn  uussiinngg  aa  ttiimmeerr  aaccttiivvaatteedd  
ffeeeeddeerr  oorr  aa  llooww  lleevveell  ccoonnttiinnuuoouuss  ffeeeedd  ssyysstteemm  ttoo  
aacchhiieevvee  aa  RRaattiioo  ooff  CChhlloorriinnee  ttoo  CChhlloorriinnee  
CCoommppaanniioonn™™  ooff  11..11--22..00  llbbss  cchhlloorriinnee  ((mmeeaassuurreedd  
aass  CCll22))  ppeerr  11llbb  ooff  CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™..  PPoooollss  
eexxppeerriieenncciinngg  lloowweerr  bbaatthheerr  llooaaddss  wwiillll  aacchhiieevvee  
eeffffeeccttiivvee  rreessuullttss  uussiinngg  lloowweerr  lleevveellss  ooff  CChhlloorriinnee  
CCoommppaanniioonn™™,,  oorr  mmaannuuaall  aaddddiittiioonn  bbyy  
bbrrooaaddccaassttiinngg  aaccrroossss  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  ppooooll  oorr  
ssppaa  wwhheenn  nnoo  bbaatthheerrss  aarree  pprreesseenntt..  
  
RRAATTIIOO  CCOOMMPPAARRIISSOONN  MMAADDEE  EEAASSYY  
((MMooddeerraattee  ttoo  HHiigghh  UUssee  PPoooollss))::  
  

••  FFoorr  eevveerryy  11..22––22..22  llbbss  
TTrriicchhlloorrooiissooccyyaannuurriicc  aacciidd,,  ffeeeedd  11llbb  
CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™      

••  FFoorr  eevveerryy  11..66--22..99  llbbss  CCaallcciiuumm  
HHyyppoocchhlloorriittee,,  ffeeeedd  11llbb  CChhlloorriinnee  
CCoommppaanniioonn™™  

••  FFoorr  eevveerryy  11..11--22..00  ggaalllloonnss  ((1100%%))  SSooddiiuumm  
HHyyppoocchhlloorriittee,,  ffeeeedd  11llbb  CChhlloorriinnee  
CCoommppaanniioonn™™  
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CChhlloorriinnee  CCoommppaanniioonn™™  FFeeeedd  SSyysstteemm  
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