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PRE a KONTRA
DUOZON 100 L
PRE:
Najefektívnejší dezinfek ný prostriedok chránený medzinárodnými patentmi.
Pôsobí oxida ne, v aka vysokému obsahu anorganického ClO2 – oxid chlori itý.
V aka vysokému redoxpotenciálu pôsobí dlhodobo a celoplošne.
Oxidáciou - mokrým horením štiepi vo vode amoniak, mo , mo ovinu a iné
aminozlú eniny, na oxid uhli itý, dusík a vodu. Vznik chlóramínov je takto plne
eliminovaný. Tieto zapáchajúce organické substancie, chlórdusikaté zlú eniny,
sú oxidované na nejedovaté, bezzápachové chinóny, alebo karbóny.
Um tvuje organizmy, zárodky, baktérie, v ítane Legionella
pneumophila,
Francisella tularensis ap., deaktivuje vírusy, odstra uje pliesne a biofilmy
eliminuje možnosti vzniku rias a rozmnožovania améb.
Odstra uje fenoly, sulfany, redukuje organické zlú eniny, trihalogénmetany.
Oxiduje kyanidy na kyanáty, dusitany na dusi any, zlú eniny síry na sírany
(sulfidy a siri itany), odstra uje kovy (železo, mangán ap.), kovové kationy
oxidujú na najvyšší oxida ný stupe , pri om sa pod a hodnoty pH vylú ia ako
nerozpustné, prípadne filtrovate né oxidy a hydroxidy.
Obsahuje špeciálny stabilizátor tvrdosti, ím eliminuje tvorbu usadenín vápnika.
inný je v kyslom, neutrálnom i alkalickom prostredí, (pH od 5 do 9).
Chráni životné prostredie, nespôsobuje zápach, voda je neutrálnej chuti, istá,
mikrobiologicky nezávadná, nespôsobuje dráždenie o í, sliznice a pokožky.
Spotreba DUOZON 100 L je minimálna, 1 – 50 ml/m3 vody, v závislosti od jeho
aplikácie v praxi, ( napr. bazénová voda 3 – 10 ml/m3 vody).
aka svojim vlastnostiam všeobecne šetrí náklady – úspora vody vôbec, úspora
nákladov na energie, potrebných na jej ohrev, úspora iných chemikálií, (vlo kovanie,
odstra ovanie usadením, rias ap.), mzdové náklady súvisiace s komplexným
zabezpe ením prevádzky v ítane opráv, údržby technologických
zariadení,
manipulácie s technológiami, filtráciou, manipulácie s dezinfek nými prostriedkami
at ., iné úspory v závislosti od aplikácie DUOZON 100 L.
KONTRA:
Aplikácia DUOZON 100 L vyžaduje spo ahlivé sledovanie a udržiavanie stavu
hodnoty 6,8 pH, kedy sa docieli maximálna ú innos jeho dezinfek ných vlastností
a sú asne jeho optimálna spotreba.
Z praxe nie sú známe žiadne negatívne ú inky.

