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MICROCARBON FLUID 1.5 
adszorbens, szűrőközeg, vízkezelő szer (aktívszén liszt vizes oldata diatómaföldhöz) 

Aktívszén liszt konzervált vizes oldata foglalkozásszerű 
felhasználók részére. 

ALKALMAZÁSA: 
A termék diatómaföldes szűrőberendezésekben használható 
a kötött klór szintjének csökkentésére. Használatát a kötött 
klór értékének 0.2 mg/l fölé emelkedésekor javasolt 
megkezdeni. (Tapasztalati gyakoriság: 3-5 hetente) 

A szer 25 kg diatómaföld mellé keverve alkalmas a vízben 
oldott nehézfémek, és klórszármazékok koncentrációjának 
csökkentésére. 

A MICROCARBON FLUID 1.5 a diatómafölddel megegyező 
méretű aktívszenet tartalmaz vizes oldatban. A szénliszt ilyen 
állapotban (a diatómaföld közé keverve) egyenletesen felvihető a szűrőlapokra. 

A diatómaföldes szűrővel kezelt fürdőmedencében, klóros fertőtlenítés esetén, a kötött 
klór mennyisége az aktívszén alkalmazásával eredményesen csökkenthető. Ezzel 
megelőzhető a víz kötött klór növekedés miatti cseréje. 

A kötött klór megkötésének sebessége és mértéke függ a beadagolt aktívszén 
mennyiségétől: a minimális és a maximális dózis között növelhetjük és csökkenthetjük a 
kötött klór megkötésének mértékét. 
A kötöttklór-érték vagy egyéb szennyeződés alacsony szintre csökkenése esetén 
használatát szüneteltetni lehet. 

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEK: 
A termékkel érintkező, emberi felhasználásra kerülő fürdővíz hőmérséklete a 45°C-ot 
nem haladhatja meg. Termikus fertőtlenítés céljából a fürdővíz hőfoka megemelhető, 
azonban ebben az esetben a kezelés alatt a medencét fürdőző nem használhatja. 

A termék kizárólag vízkezelő technológia részeként használható. A terméket tartalmazó 
vízkezelési technológia közegészségügyi alkalmazhatóságával kapcsolatban a 201/2001 
(X.25.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet E rész alapján engedélyt kell kérni. 

A termékkel kezelt fürdővíznek meg kell felelnie a közfürdők létesítésének és üzemel-
tetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996 (X.18.) NM rendelet előírásinak. 

ADAGOLÁS: 
A terméket a diatómaföld cseréjekor kell a szűrőtartályba adagolni. 
Minimális arány: 1 db 5 literes kanna (1.5 kg aktívszén liszttel) 25 kg diatómaföldhöz. (1:18 
tömegarány) 
Maximális arány: 8 db 5 literes kanna 1.5 kg aktívszén liszttel 13 kg diatómaföldhöz. (1:1 
tömegarány) 
Használat előtt felrázandó! 

  

Termékismertető 



 
 

DINAX KFT. • 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b • Tel./fax: (1) 403-0937 • dinax@dinax.hu • www.dinax.hu 

HALMAZÁLLAPOT: folyékony 

TÁROLÁS: hűvös, száraz helyen, lezárt kannában tárolandó 

ELTARTHATÓSÁG: 3 hónap 

KISZERELÉS: 5 kg-os kanna (nem visszaváltható), mely 1.5 kg bekevert aktívszén-
lisztet tartalmaz. 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁMA: BP/FNEF-TKI/05966-2/2018 
 


