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DEWAN®-7 
klórmentes medencevíz- és 

felületfertőtlenítő szer 

 

ALKALMAZÁSA: 

Fürdővizek és a fürdőhasználathoz kapcsolódó 
felületek klórmentes fertőtlenítésére (2. biocid 
terméktípus).  

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.  

A kezelendő víz ammónium-tartalma nem 

befolyásolja a hatásosságot. A kezelt medencevízre 

az ME 10-204 műszaki előírásban előírt KOIps 

értéket nem kell figyelembe venni. A termék 

kezelése során védőkesztyű és védőszemüveg 

használata kötelező! 

ADAGOLÁS: 
A felületek fertőtlenítésére:  

A Dewan-7 készítményt közvetlenül a felhasználás előtt 1:6 arányban vízzel hígítjuk  

(6 liter vízhez 1 liter Dewan-7-et öntünk). A hatásidő 10 perc, utána a felület 

leöblíthető vagy ha lehetőség van rá, hagyjuk rászáradni. 

A fürdővíz fertőtlenítésére:  

Nem hígítható! A szer hidrogén-peroxidban kifejezve 25 mg/l minimális fenntartó és 

sokkszerűen 100 mg/l koncentrációban adagolható, ami DEWAN®-50-re 50 mg/l 

minimális és 200 mg/l sokkszerű szintnek felel meg. 

50 mg/l DEWAN®-50 koncentráció eléréséhez 1 m3 uszodavízhez 3,5 dl, 200 mg/l 

DEWAN®-50 koncentráció eléréséhez 1 m3 uszodavízhez 1,5 l DEWAN®-7 szükséges. 

 

Az ajánlott induló beadagolási mennyiség 1,2 l köbméterenként. 

A használatbavételt követően az alkalmazandó mennyiség a fürdőzőterhelés 

függvénye. A következő oldalon leírtak alapján az adagolt mennyiséget a 

medencevíz mért DEWAN-50 koncentrációjához kell igazítani – a minimális 50 

mg/l koncentráció fenntartása érdekében.  

A fürdő rendszeres használata esetén a becsült adagolás 1 m3 fürdővízhez: 

magánmedencéknél kb. 1,2-1,5 l DEWAN®-7 hetente, 

közfürdőknél kb. 350 -- 560 ml DEWAN®-7 naponta. 

 

Vízkeringetéses medencéknél az 50 mg/l-es DEWAN®-50 szint biztosításához 

szükséges mennyiséget a keringetett vízhez szivattyúval célszerű adagolni, a 
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berendezés használati utasítása szerint. Kis medencéknél közvetlenül kell a 

fürdővízhez önteni és használatbavétel előtt 30 percet kell várni. 

 

MÉRÉSE: 
• A DEWAN®-50 szintet magánmedencéknél legalább 2 naponta, közfürdőkben a 

37/1996. (X.18.) NM rendeletben előírt gyakorisággal kell mérni. A DEWAN®-50 

szint permanganometriás titrálással, fotometriás módszerrel mért hidrogén-

peroxid tartalom alapján számítható, vagy közvetlenül DEWAN®-50 mérőcsík, il-

letve DEWAN®-50 teszter alkalmazásával mérhető. 

• A biocid hatás kifejtéséhez szükséges idő feltöltéskor 3 óra. Folyamatos 

adagolásnál a DEWAN®-50 50 mg/l-es fennmaradó koncentrációja biztosítja a 

biocid hatást. Ennél kisebb érték esetén az adagolást ismételni kell. 

KISZERELÉS: 
10 kg-os kanna (visszaváltható göngyöleg) 

20 kg-os kanna (visszaváltható göngyöleg) 

 

OTH engedély száma: 4136-12/2009 
 

 

 

 

 

 

 

Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig 
olvassa el a címkét és a használati utasítást! 


