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DEWAN®-20 P 
Klórmentes uszodai vízfertőtlenítő granulátum 

LEÍRÁS: 
Aktív oxigénes fertőtlenítő granulátum fürdővíz fertőtlenítésére és a kezdő 
DEWAN-20 koncentráció beállítására. 

Adagolás megkezdése előtti teendők: 

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

Keverjen a vízbe 50 gramm / m3 (kb. 10 evőkanál) ALGA-SOKK P granulátumot, 
melyet előzőleg 1 liter vízben feloldott. Keringesse a vizet a szer elkeveredése 
érdekében. A fertőtlenítőszeres vizet legalább két órán keresztül hagyja hatni. Ha 
a keringetés beindításakor a fúvókákból már nem jön elhalt biofilm, engedjük le a 
vizet. Öblítsük ki és töltsük fel a kádat újra. 

Indító adagolás:  
A fertőtlenítést biztosító DEWAN®-20 koncentráció gyors használati szintre (8 
mg/l) emelése érdekében 10 m3 medencevízhez adjon 0,5 kg DEWAN®-20 P 
granulátumot - melyet vízben előzőleg fel kell oldani - és 150 ml ALGI-CID al-
gásodás megelőző szert.  

Folyamatos adagolás: 
A kívánt fertőtlenítő hatás biztosítása érdekében a DEWAN-20 
KONCENTRÁCIÓT folyamatosan a 3-5 mg/l érték közelében kell tartani! 

Optimális esetben a DEWAN®-20 P-t hetente egyszer kell adagolni. Az ada-
golandó mennyiség: 10 m3 medencevízhez 0,5 kg DEWAN®-20 P granulátum és 
100 ml ALGI-CID. Az adagolás szempontjából a legfontosabb tényező a 
tényleges fertőtlenítőszer szint, melyet DEWAN®-20/pH Mini teszter vagy 
DEWAN®-20 mérőcsík használatával tud ellenőrizni. A kívánt fertőtlenítő hatás 
biztosítása érdekében a DEWAN®-20 koncentrációt folyamatosan 3-5 mg/l érték 
közelében kell tartani! Amennyiben a medencében mért érték 3 mg/l alá csökken, 
helyezze be a következő adag DEWAN®-20 P granulátumot és ALGI-CID alga-
mentesítőt. 

A biocid hatás kifejtéséhez szükséges idő feltöltéskor 3 óra. Folyamatos 
adagolásnál a biocid hatás DEWAN®-20 3-5 mg/l közötti tartományban 
tartásával biztosítható. 

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.  
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Havi karbantartás: 
KLÓRSOKK: Javasoljuk, hogy havonta mindenképpen végezze el a medence 
teljes vízkörének fertőtlenítését! („sokkolás”)  

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

MÉRÉS: Dewan-20 teszterrel, Dewan-20 mérőcsíkkal 

KISZERELÉS: 1 kg, 5 kg 

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI: a gyártástól számított 2 évig 

OTH ENGEDÉLY SZÁMA: OTH 4147-3/2008.  


