ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥ
dutrion Διοξείδιο Χλωρίου σε Ταμπλέτες
®

•

Το Διοξείδιο Χλωρίου είναι ένας ισχυρότατος απολυμαντικός παράγοντας με έντονη βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο,
αλγοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση.
• Έχει γρήγορη δράση και υψηλή αποτελεσματικότητα σε βαθμό 99,99991%
• Δεν είναι διαβρωτικό για το εξοπλισμό και για τις επιφάνειες που εφαρμόζεται.
• Η δράση δεν επηρεάζεται από το pH του νερού και των επιφανειών.
• Καταστρέφει τις βιομεμβράνες (βιοφιλμ), μάκκα και λάσπη, συντηρώντας δεξαμενές, σωληνώσεις και
υδροδοτικά δίκτυα σε καλή και υγιεινή κατάσταση λειτουργείας.
• Η δράση του οφείλεται στην ισχυρή οξειδωτική του ικανότητα.
• Είναι εύκολο και ασφαλές στην χρήση, δεν σχηματίζει επιβλαβή παραπροϊόντα.
• Το Διοξείδιο Χλωρίου σε ταμπλέτες είναι μια πολύ πρακτική ως προς την χρήση και εξαιρετικής ποιότητος
μορφή του προϊόντος «Διοξείδιο Χλωρίου». Προσφέρεται σε ταμπλέτες δύο μεγεθών.
1. Ταμπλέτα 1 γραμμαρίου: κατάλληλο για χρήση με 4 λίτρα νερό. Προσφέρεται συσκευασμένο εντός
φακελίσκου αλουμινίου σε βάζο των 80 τεμαχίων.
2. Ταμπλέτα 20 γραμμαρίων: κατάλληλο για χρήση με 80 λίτρα νερό. Προσφέρεται συσκευασμένο εντός
φακελίσκου αλουμινίου σε βάζο των 10 τεμαχίων.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ως απολυμαντικό:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ποσίμου νερού,
πύργων ψύξης κλιματιστικών (καταπολέμηση Legionella sp.),
χώρων τροφίμων και ζωοτροφών,
χώρων κατοικίας, εργασίας, νοσηλείας, νοσοκομείων, χειρουργείων, ιατρείων, σχολείων,
κτηνιατρικής υγιεινής,
ξενοδοχειακών μονάδων, πισίνων, υδάτινων πάρκων,
μονάδων εντατικής γεωργικής εκμετάλλευσης (θερμοκήπια, φυτώρια),
σε βιομηχανίες χαρτιού, πετρελαίου και φυσικού αερίου,
στην επεξεργασία τροφίμων και ποτών, κρέατος, ιχθύων, μπύρας, οίνου, πλυσίματος φρούτων και λαχανικών
κ.τλ.

Τρόπος χρήσεως: Ρίχνουμε την ταμπλέτα του 1 γραμ. σε 4 λίτρα νερό και την ταμπλέτα των 20 γρ. σε 80 λίτρα νερό
αντίστοιχα και περιμένουμε για λίγα λεπτά να διαλυθούν χωρίς να αναδεύουμε το νερό. Η ταμπλέτα διαλυόμενη
πλήρως δίδει στο νερό ένα ελαφρύ κίτρινο χρώμα, δείγμα ότι το υδατικό διάλυμα είναι έτοιμο προς χρήση και
ενεργοποιημένο. Περιμένουμε 5’ και αναδεύουμε ελαφρώς. Το διάλυμα αυτό παραμένει ενεργό για να
χρησιμοποιηθεί μέχρι και εντός 30 ημερών.

To ψεκαστικό διάλυμα εφαρμόζεται με ψεκαστήρες χαμηλής πιέσεως, προπιέσεως ή πλάτης, καθώς και με ψυχρό
εκνεφωτήρα (cold fogger), Χρησιμοποιούμε μπεκ για λεπτό διαμερισμό σταγόνας, ULV ή LV (05 – 80 μ) ανάλογα εάν
έχουμε εφαρμογή για απολύμανση χώρου ή επιφάνειας.
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής ο χώρος χρησιμοποιείται μετά παρέλευση μίας (1) ώρας και καλό αερισμό του
χώρου.
Σε περίπτωση χρήσεως θερμού εκνεφωτήρα (thermal fogger) για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος
χρησιμοποιούμε την ταμπλέτα του 1 γραμ. σε 1 λίτρα νερό και την ταμπλέτα των 20 γρ. σε 20 λίτρα νερό αντίστοιχα .
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής ο χώρος χρησιμοποιείται μετά παρέλευση έξι (6) ωρών και καλό αερισμό του
χώρου.
Το Διοξείδιο Χλωρίου σε ταμπλέτες Παρουσιάζει επίσης ισχυρή αποσμητική δράση.
Χρησιμοποιούμε μια (1) ταμπλέτα του 1 γρ. σε 2-4 λίτρα νερό και ψεκάζουμε κατευθύνοντας το ψεκαστικό μας
διάλυμα στην πηγή της οσμής.

