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DwuaXan® TECH 
Dwuaxan Tech to niezwykle skuteczny środek w formie stabilizowanego 
roztworu wodnego, emitujący dwutlenek chloru w momencie kontaktu z wodą. 
Ma silne działanie dezynfekujące również w przypadku wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. 

 

Działanie:  

Preparat Dwuaxat Tech to nowoczesny środek dezynfekcyjny, w którym substancją czynną jest 
dwutlenek [ditlenek] chloru (ClO2). Mechanizm działania polega na reakcji chlorynu sodu w 
kierunku dwutlenku chloru. Proces ten uruchamia się tylko w bardzo 
wysokich rozcieńczeniach. Powoduje to wysoce skuteczne odkażanie 
poprzez brak utraty substancji w formę gazową. Efektem jest nie tylko 
duża stabilność w wodzie, ale również brak zapachu.  

Dwutlenek chloru to obecnie najskuteczniejszy związek, dzięki któremu można przeprowadzić 
dezynfekcję, nawet w przypadku szczególnie wymagających aplikacji, w odpowiednich 
warunkach zapewnia wielokrotnie silniejsze działanie bakteriobójcze i wirusobójcze niż chlor. 
Ze względu na swoje właściwości stosowany jest głównie do usuwania skażeń 
mikrobiologicznych oraz kontroli nad rozwojem bakterii (zwłaszcza E.coli oraz Legionella), 
wirusów, grzybów, pleśni, biofilmu i śluzu, a jednocześnie (w odpowiednim stężeniu) jest 
bezpieczny dla roślin, zwierząt i ludzi. 

Zastosowanie: 

Produkt posiada atest higieniczny Narodowego Insytytutu Zdrowia Publicznego 
i jest dopuszczony do dezynfekcji wody pitnej.  

Dwuaxan Tech znajduje zastosowanie również w: oczyszczalniach ścieków, 
budynkach użyteczności publicznej, w placówkach związanych ze służbą zdrowia, w 
agrobiznesie, w przemyśle spożywczym, a także w dezynfekcji obiektów rekreacyjnych takich 
jak: baseny, aquaparki i obiekty spa. 
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Aplikacja: 

Dwuaxan Tech pozwala na wytworzenie ClO2 bez 
potrzeby użycia wytwornicy. Instalacja potrzebna do 
zastosowania produktu to pompka dozującą połączona z 
wodomierzem. Dozowany wprost do rurociągu preparat 
po kontakcie z wodą technologiczną zaczyna emitować 
gaz.  

 

 

Zalety stosowania Dwuaxan Tech: 

► możliwość adaptacji do różnych zadań w dziedzinie dezynfekcji 
► doskonałe działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i glonobójcze 
► nie zmienia walorów smakowych ani zapachu wody 
► dawkowanie jest możliwe w sposób zautomatyzowany oraz ręczny co powoduje, że 

produkt jest mobilny 
► wykazuje dużą efektywność przy niskim stężeniu 
► stabilność roztworu pozwala na zabezpieczenie nawet odległych odcinków systemu 

wodociągowego i ich stopniowe oczyszczanie się z nagromadzonych osadów 
► jego skuteczność jest niezależna od pH, temperatury oraz twardości wody 
► stosowany w odpowiednich (zalecanych) stężeniach jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt 

i roślin. 
► brak reakcji korozyjnych w stosunku do instalacji, w których przeprowadza się 

dezynfekcję 
► jest w postaci gotowego preparatu – bez potrzeby użycia wytwornicy 

Dawkowanie: 

W przypadku wody przeznaczonej do picia: w ramach przepisów wodnych dopuszczalna 
dawka to 5g/m3, co stanowi 0,4mg/L ClO2 w wodzie. 

W przypadku innych aplikacji (woda nie przeznaczona do spożycia): dawki ciągłe (10-
20ml/m3) lub doraźne w zależności od potrzeb. 

 


