DryOx

Fjerner Biofilm & patogener.

Dine fordele i hovedtræk:


Fjerner biofilm og patogener på svært tilgængelige steder
som i sandfiltre, balance tanke og rørføringer.




Reducerer klor forbruget, kombineret klor og klor lugt
Er let at bruge og meget økonomisk

DryOx fjerner biofilm nemt og økonomisk. Hver tablet
DryOx opløst i vand genererer 2 g chlordioxid.
Chlordioxid er en opløselig gas, med den fordel, at den
trænger igennem biofilmen og fjerner det. Klor kan ikke
gøre det, fordi klor skal oxidere gennem biofilmen først.
DryOx er omkring 100 gange mere effektiv i fjernelsen af
biofilm end klor. Uden biofilm, forbrug klor og
produktionen af skadelige desinfektion biprodukter som
trichloramine - ansvarlig for den skarpe klor lugt i luften vil falde. Biofilm er også levested for farlige patogener,
såsom Legionella.

Udespa.

Applikationer:
o
o
o
o

Til private og offentlige svømmebassiner og spabade
Til boblebade / spa og udespa.
Til rengøring af sand og aktive kulfiltre
Til rengøring af svært tilgængelige steder som
rørarbejde, kanalsystem og balance tanke.

Forkæl dig og din familie på den
bedste måde.

Hvor anvendes DryOx?
I svømmebassiner:
Inden for blot et par dage, bakterier kolonisere på alle
overflader, der er i kontakt med vand. Disse overflader
omfatter bassinvæggene men også alle svært
tilgængelige steder, såsom rør, ekspansionsbeholdere
og sand i filtre. Sand er en ideel grobund for bakterier. 1
m3 sand har fået et areal på 3000 m2, hvilket gør det til
det største areal i en pulje system.
DryOx er det ideelle produkt til at fjerne biofilm fra disse
svært tilgængelige steder hurtigt og effektivt.

Ingen biofilm:
 Mindre forbrug af klor og mindre klor lugt
 Ingen fare for patogener, såsom Legionella

Periodisk ansøgning:
Tilsæt 1 DryOx tablet pr 10 m3 vand til skimmer eller
ekspansionsbeholderen hver 4. uge. Returskylning efter
15 - 30 minutter.

Intensiv rengøring:
På kraftig belastet pools, rengøring af pool vægge,
filtermateriale, rørsystem og balance beholder for biofilm.

I boblebade og udespa (Hot-Tubs)
Med deres kombination af svag filtrering, tung badende
belastning og høje temperaturer, boblebade og udespa
offererer ideelle ynglende betingelser for bakterier.
Rester af biofilm som pumpes rundt i spaen er ikke bare
irriterende og uæstetisk, men de udgør en reel trussel
mod badende sikkerhed og sundhed. Derfor tilsættes 2
tabletter pr 1000 l vand. Start filtersystemet og
massagen, og lad DryOx virke i en time. Man må ikke
bruge spaen i løbet af denne tid. Efter en time tømmes
spaen helt. Skyl efter og fyld op igen med frisk vand. Din
spa er nu fri af biofilm.

Til intensiv rengøring anbefaler vi 2 DryOx tabletter pr. 10
m3 vand og en returskylning efter 15 - 30 minutter.

Gentag denne behandling mindst hver 3. måned.

