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DEWAN®-35 

Klórmentes fertőtlenítőszer (folyadék) 

Felhasználás:  
Fürdővizek, valamint a fürdőhasználathoz kapcsolódó felületek fertőtlenítésére. Adagolás-
könnyítő összetétel. Foglalkozásszerű felhasználásra. 
Adagolóberendezéssel ellátott vízforgatásos medencékhez alkalmazható. Nem hígítható!  
A kezelendő víz ammónium-tartalma nem korlátozott. A kezelt medencevízre az ME 10-204 
műszaki előírásban előírt KOIps értéket nem kell figyelembe venni. 

Adagolás fürdővíz fertőtlenítésre: 
A szer DEWAN®-50-ben kifejezve 50 mg/l minimális fenntartó és 200 mg/l maximális 
koncentrációban adagolható. 
 

Feltöltéskor: 50 mg/l DEWAN®–50 koncentráció eléréséhez 10 m3 uszodavízre 720 ml 
DEWAN®–35 szükséges. 
200 mg/l DEWAN®-50 koncentráció eléréséhez 10 m3 uszodavízre 2,88 l DEWAN®–35 
szükséges. 
 

Folyamatos adagolás: A használatbavételt követően az alkalmazandó mennyiség a 
fürdőzőterhelés függvénye. A fürdő rendszeres használata esetén a javasolt adagolás 10 m3 
fürdővízhez naponta: 

 - magánmedencéknél  300 ml   DEWAN®–35 
 - közfürdőknél   600 – 1000 ml DEWAN®–35 

Vízkeringetéses medencéknél az 50 mg/l-es DEWAN®–50 szint biztosításához szükséges 
mennyiséget adagolószivattyúval kell a keringetett vízhez adagolni, a berendezés használati 
utasítása szerint. 

Adagolás a felületek fertőtlenítésére:  
A DEWAN®–35 1,5%-os oldatával, hatásidő 3 óra. Az 1,5%-os oldat készítéséhez 10 liter vízhez 
adjon 130 ml DEWAN®–35-öt. Az oldatkészítéshez használjon védőkesztyűt és védő-
szemüveget! 

Mérés: 
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, vagy DEWAN-50 mérésre alkalmas fotométer 
alkalmazásával mérhető. 

Hatóanyag:  
Hidrogén-peroxid, polimer kvaterner ammónium klorid 
A biocid hatás kifejtéséhez szükséges idő feltöltéskor: 3 óra. 
Folyamatos adagolásnál a szer 50 mg/l-es fennmaradó koncentrációja biztosítja a biocid 
hatást. 

Halmazállapot: folyékony 

Tárolás: száraz, hűvös, fénytől védett helyen, eredeti membránkupakos kannában. 

Kiszerelés: 10 kg, 25 kg és 1.000 kg 

Minőségét megőrzi:  
A gyártás időpontjától számított 2 évig. A gyártás időpontja a kupakon levő zárjegyen 
található. 
 
Fertőtlenítőszerek alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa 
el a címkét és a használati útmutatót!  
   


