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AQUAMIRA vattenreningsvätska 2oz

Med denna formula från AQUAMIRA renas
upp t i l l  230 l i ter  stående vatten.  Formulan
dödar bakter ier  samtidigt som den tar  bort
odör och dål ig smak från vatten som stått
lagrat under längre t id.

Detta är  ett  mycket effekt ivt  sätt  att  rena
större mängder vatten v id sommarstugan 
el ler  v id rena kr iss i tuat ioner.

Glasf laskorna gör det enkelt  att  se kvarva-
rande volym. P ipetterna förenklar  doser ing.

AQUAMIRA vattenreningsvätska dödar bakte-
r ier  genom en kemisk reakt ion som beskr ivs
längre ner i  detta dokument.

AQUAMIRA´s produktsortiment bestäl ls  via:  amanda@equipnor.se

AQUAMIRA vattenreningsvätska 2oz |  Art .nr :  67209

Vattenrening med AQUAMIRA vattenreningsvätska
Klordioxid genereras när Aquamira® Water Treatment kommer i  kontakt med vatten.  Klordioxid 
är  jod- och klorfr i .  Den unika formeln fungerar genom att  f r igöra obundet (nascent)  syre,  en 
mycket re-akt iv  form av syre,  som är en stark oxidant och ett  kraftful l t  bakter iedödande medel . 
Klordioxid har använts av vattenreningsverk för att  döda en mängd vattenburna patoge-
ner sedan s lutet  av 1940-ta let .  T i l l  sk i l lnad från fr i t t  k lor  (bekant som hushål lsblekmedel )  e l -
ler  andra halogenkemikal ier  (såsom jod),  skapar k lordioxid inte potent ie l l t  skadl iga biprodukter.

Aquamiras v ikt igaste fördelar  är  tydl iga när de jämförs med andra vanl iga bärbara vatten-
behandl ingskemikal ier  som jod. Klordioxid är  en betydl igt  starkare oxidant än jod,  med 
större patogendödande kraft .  T i l l  sk i l lnad från jod dödar k lordioxid protozoancyster  som 
Cryptospor id ium och Giardia som är ansvar iga för över 80% av vattenburna s jukdomar.  Klor-
dioxid missfärgar inte vatten och ger inte vatten en obehagl ig smak. Faktum är att  k lordiox-
id ofta används för att  förbättra vattensmaken genom att  neutra l i sera obehagl iga smaker.


