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DEWAN®-20 T 
Aktív oxigénes fertőtlenítőszer  
 
 
LEÍRÁS: 
Aktív oxigénes fertőtlenítőszer (200 gr-os tabletta) magánmedencék fertőtlenítésére 50 
m3-es medencetérfogatig. Nagyobb medencék kezelésére a fenti hatóanyagot 
tartalmazó klórmentes szilárd fertőtlenítő szerek helyett gazdaságossági okokból 
folyékony aktív oxigénes szer (DEWAN-35) használatát javasoljuk. 
 

Adagolás megkezdése előtti teendők: 

A DEWAN-20 fertőtlenítőszer használata előtt mindenképpen végezze el a medence 
teljes vízkörének fertőtlenítését! („sokkolás”) 

Keverjen a vízbe 0,5 kg/10 m3 ALGA-SOKK P granulátumot, melyet előzőleg kb. 
10 l vízben feloldott. Keringesse a vizet a szer elkeveredése érdekében.  

a) Ha a medencevíz szabad aktív klórtartalma 24 órán belül 1 mg/l érték alá 
csökken, a kezelést meg kell ismételni.  
b) Ha a medencevíz szabad aktív klórtartalma 24 óra után 1 mg/l érték felett 
van: 

- Megvárhatjuk, amíg a szabad aktív klórtartalom koncentráció nullára 
csökken (1-2 nap) 
- A mért szabad aktív klórtartalom alapján számított mennyiségű NULLA-
KLÓR hozzáadásával a szabad aktív klórtartalmat nullára csökkentjük. 

 
Indító adagolás:  
A víz kezelésének indítása 150 ml/10 m3 ALGI-CID folyékony algamentesítő szer 
medencevízbe keverésével és 2 db DEWAN 20 T úszó tablettaadagolóba 
helyezésével történik. 
 
Folyamatos adagolás: 
A kívánt fertőtlenítő hatás biztosítása érdekében a DEWAN-20 
KONCENTRÁCIÓT folyamatosan a 8 mg/l érték közelében kell tartani! 
 
Az üzemeltetés első két hetében a DEWAN-20 T koncentrációt célszerű 
kétnaponta ellenőrizni. (Méréshez használjon DEWAN-20/ph TESZTERT).  
Amennyiben a DEWAN-20 T koncentráció az előírt érték felére csökken (4 mg/l), 
az adagolást meg kell ismételni.  
Optimális esetben a DEWAN-20 T-t hetente egyszer kell adagolni a tabletta 
úszó adagolóba helyezésével. A tablettával egyidejűleg beltéri medence esetén 
40 ml/10 m3, kültéri medence esetén 60 ml/10 m3 ALGI-CID algamentesítő szer 
hozzáadása szükséges. 
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A medencevíz karbantartása:  
 „klórsokk”: A víz algásodásának észlelésekor, de legalább 5 hetenként 

végezzük el! Ilyenkor az 1. pontban leírt teljes vízkör-fertőtlenítést 
(„sokkolást”) kell végrehajtani.  

 A medence üzemeltetési ideje alatt a víz pH értékét folyamatosan 7,2 – 
7,4 között kell tartani. Erre a célra javasoljuk a DINAX MÍNUSZ P 
használatát.  

 A medence üzemeltetési ideje alatt gondoskodni kell a medencében 
kiülepedett szennyeződés legalább heti egyszeri kiporszívózásáról és a 
homokszűrő visszamosatásáról. A visszamosáshoz használt víz 
mennyisége érje el legalább a medencevíz mennyiségének 5%-át.  

 Ha a medence üzemeltetése során a családi használatot meghaladó 
terhelés következik be, akkor pelyhesítőszer (DINAX FLOCK F 100 ml) 
használata szükséges. Elutazás esetén az elutazás idejére javasoljuk lassan 
oldódó klór tartalmú tabletta használatát (pl. STABIL KLÓR T) 

 
A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a 
címkét és a használati utasítást! 

 

MÉRÉS: Dewan-20 mérőcsíkkal vagy Dewan-20 teszterrel  
 
KISZERELÉS: 1 kg-os 
 
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI: a gyártástól számított 2 évig 
 
OTH ENGEDÉLY SZÁMA: OTH 4147-3/2008.  


