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DEWASIL vagy DINOX 03? 

kérdések és válaszok a két szerről 

 
 

DINOX 03 DEWASIL 
 Dohos szag ellen.  Tározókban, nyitott vízfelszín esetén.
 Hirtelen, gyors biofilm-leoldó képesség  Tartósan magas koncentráció bizto-

sítása a hálózatban. 
 Klór mellett használható.  Nincs klór a vízben. 
 Ammóniás vízben csak akkor használható, 

ha nincs klór a vízben. 
 Ammóniás vizekhez is használható.
 Nitrit/nitrát tartalmú vizekhez is 

használható.  Víztározó esetén a Dinox 03-at a víz-
tározó után kell adagolni. A víztározóba 
klórt kell tenni, mert a Dinox a szabad 
vízfelszínen lebomlik. 

 Nagyon hosszú csőhálózat esetén.
Rövid időre történő átváltás (pl. 
egész éves klórozás esetén a 
rendszer megtisztítása a klór-
rezisztens mikroorganizmusoktól). 

 Spórák, gombák eltávolítására általánosan 
erősebb, mint a Dewasil. 

 Ezüsttartalma miatt a legtöbb
mikroorganizmust megöli.  Zárt csőrendszerekhez. 

 
MÉRÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 
Amennyiben nincs külön kiemelve, úgy a válasz mindkét termékre vonatkozik. 
Mit mérünk? 

 DINOX 03: klór-dioxidot mérünk, értéke 0,2 mg/l legyen. Ha a végpontnál 
mért érték min. 0.01 mg/l, akkor már kifejti a hatását ott is. A végponton mért 
max. határérték: 0,4 mg/l 

 DEWASIL: hidrogén-peroxidot mérünk, értéke 17 mg/l legyen 
 
Mivel mérjük? 

 DINOX 03: Klór-dioxid mérőcsíkkal, vagy kolorimetriás teszterrel. DPD 
módszer esetén sza bad vagy kötött aktív klór jelenlétében a pontos 
méréshez Glycine reagenst kell alkalmazni. 

 DEWASIL: Dewan–50 mérőcsíkkal vagy DEWAN–50 TESZTERREL 
 
Milyen sűrűn mérjük? 

 A gyakoriság megegyezik a klóros fertőtlenítés esetén mérendő szabad aktív 
klór kon centráció mérésének gyakoriságával. A lényeg az, hogy az ivóvíz 
baktermentes le gyen. Ehhez javasolt az alkalmazás elején a gyakori mérés 
(pl. 4 hétig napi 1-2 alkalom), majd később elegendő lehet a heti egy mérés. 

 
Akkreditáltan szükséges-e méretni a vegyszer-koncentrációt? 

 Akkreditált vizsgálat a baktériumok méréséhez szükséges, a vegyszer-kon-
centrációt viszont jól kell beállítani a negatív bakter-eredményhez. 
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ADAGOLÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK: 

K.: Hova kell a szert beadagolni? 
V.: Minden vízkezelés után. Általában ott kell adagolni, ahol egyébként a klórt 
adagolnánk. 
K.: A csőhálózat hossza befolyásolja-e a beadagolandó mennyiséget?  
V.: Zárt csővezeték esetén nem. Végponti ellenőrzés szükséges. 

 

ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK: 
K.: Önmagukban használhatók-e, vagy mindenképpen szükséges melléjük 
klór? 

V.: DINOX 03: kiegészítő és önálló fertőtlenítőszerként egyaránt 
alkalmazható. 
V.: DEWASIL: csak önmagában használható, klór mellett nem, mert egymás 
hatását semlegesítik.  

 
K.: Biológiai ammóniamentesítésnél alkalmazható-e? 
V.: A kezelési hely után igen. 
 
K.: 800-1000 m3-es pihentető medence használata mellett működik-e? 
Van-e las sabb/gyorsabb lebomlás? Lehet-e a tárolóba adagolni a szert? 
V.: DEWASIL-t lehet használni, az ivóvíz határérték szerint. A Dinox 03-at csak 
utána a rendszerben. 
 
K.: Mikor nem javasolt valamelyik szer? 

V.: DINOX 03: nyitott medencék, víztározók esetén a klórdioxid rövid ideig 
marad a vízben. 
V.: DEWASIL: rezet tartalmazó rendszerek esetében – a hidrogénperoxid a 
rézzel reakcióba lép, ilyenkor különös körültekintéssel kell eljárni az 
esetleges alkalmazás során! 

 
K.: Melyik szer alkalmazható folyamatosan? 
V.: Mindkettő, a megfelelő szer kiválasztása a probléma jellegének függvénye. 

 

TOVÁBBI KÉRDÉSEK: 
K: Mi lesz azzal a biofilmmel, ami a szűrőház után válik le? 
V: Amennyiben a biofilm-leválás nagy mennyiségű, a csővezeték tisztítása, 
fertőtle nítése szükséges, kis mennyiségben leváló biofilm esetén a beadagolt 
vegyszer mennyiségét kell növelni.  
 
K.: Csőhálózatok fertőtlenítésére hogyan alkalmazható? 
V.: DINOX 03: 67 ml/m3-es oldattal történő feltöltés után 5-6 órán át 
szükséges állni hagyni. 
V.: DEWASIL: 1-3 %-os oldattal (10000-30000 mg/l) teljes térfogatú feltöltés, 
vagy 1/3- os feltöltés mellett cirkuláltatás. Egy éjszakán át szükséges állni 
hagyni. 
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K.: A fogyasztási helyeken kialakuló spórával, gombával, stb.-vel tud-e mit 
kezdeni? 
V.: Igen, ha kimutatható a szer a végpontnál. 
 
K.: Mi változik a vízben a használatuk alatt?  
V.: Íz és szaghatásuk nincsen, sőt a DINOX 03 csökkenti a szaghatást. 
 
K.: Ha a szer vas-, mangántalanítón átmegy, az jelent-e problémát? 
V.: Igen, minden vízkezelés után adagolni kell. 
 
K.: Meddig tartható el a Dinox és a Dewasil? A Dinox bekeverve meddig 
tartható el?  

 V.: DINOX 03: a por alakú komponens (A) a tárolási feltételek mellett 
korlátlan ideig eltartható, a folyadék alakú komponens (B) a gyártástól 
számított egy évig tartható el. A bekeverés (aktiválás) után a kész DINOX 03 
egy hónapig használható fel.  

 V.: DEWASIL: eredeti csomagolásban 2 évig őrzi meg minőségét. 
 

K.: A DINOX 03-hoz miért nem egy db 2 literes flakonban adjuk az A kompo-
nenst? 
V.: Mert van 10 kg-os kiszerelésünk is, és ahhoz jár egy darab egy literes 
flakon. 
 
K.: Bármelyik vegyszer használatához van-e valamilyen bejelentési kötele-
zettség? 
V.: Igen, a veszélyes anyagokra vonatkozó kémiai biztonsági bejelentési köte-
lezettség vonatkozik rájuk is. 
 
K.: Miért „03” a DINOX 03? 
V.: Mert 3 g/l-es klór-dioxid oldat. 

 


