Zasady przeprowadzania dezynfekcji
STUDNI, ZBIORNIKÓW, SIECI WODOCIĄGOWEJ
INSTALACJI HYDROFOROWEJ, BASENÓW KĄPIELOWYCH

JASOL SOLID TABLETKI CHLOROWE
Pełne spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, prątkobójcze

PRZY ZETKNIĘCIU TABLETKI Z WODĄ NIEWYCZUWALNY ZAPACH CHLORU
Preparat posiada ATEST Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład
Higieny HK/W/0618/01/2010 z dnia 14 września 2010 r. ważny do 14 września 2015r. przeznaczony do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody w basenach
kąpielowych, zgodny z nowymi wymogami Unii Europejskiej (poprzedni ATEST
PZH HK/W/0670/01/2005 z dnia 25.10.2005r. ważny do 25.05.2010 r.).
Preparat posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- Decyzja Ministra Zdrowia Nr 0611/04 dotyczy:
• wody przeznaczonej do spożycia
• wody w basenach kąpielowych
• powierzchni w placówkach służby zdrowia
• powierzchni mających kontakt z żywnością
• higienie weterynaryjnej
oraz kartę charakterystyki zgodną z wymogami przepisów rozporządzenia
ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Sposób użycia tabletek w skażonych bakteriologicznie studniach,
zbiornikach, m.in. bakterią COLI itp..
• do skażonej studni wrzucić bezpośrednio 20 tabletek na 1 m 3 wody
(zaleca się również PRZEPŁUKANIE całej instalacji HYDROFOROWEJ)
• po upływie 24 godzin ponownie wodę ze studni wypompować.
• napełnić ponownie studnie wodą.
• po wykonaniu odkażania woda ze studni powinna zostać przebadana przez
stację sanitarno-epidemiologiczną.
Sposób użycia tabletek PROFILAKTYCZNIE
• bezpośrednio do studni 2 tabletki na 1 m 3 RAZ W TYGODNIU

Należy pamiętać że proces dezynfekcji nie usuwa zanieczyszczeń
chemicznych w wodzie!
Pomiar zawartości chloru mierzyć metodą jodometryczną lub fotometryczną.

1. Uzdatnianie wody w skażonych studniach kopanych w warunkach ekstremalnych
np. POWÓDŹ, ZALANIE STUDNI - WODY POWIERZCHNIOWE, PODSKÓRNE
Przed przystąpieniem do dezynfekcji studni, należy:
• wypompować z niej wodę, wybrać szlam i kilkudziesięciocentymetrową warstwę dna
studni (poniżej szlamu).
• wypełnić dno studni około 10 centymetrową warstwą czystego piasku lub żwiru,
oczyścić i zdezynfekować cembrowinę oraz urządzenia do czerpania wody
roztworem 1,08 % - 2 tabletki na 0,5 l wody oraz zabetonować ubytki i szpary.
• napełnić ponownie studnie wodą.
Sposób użycia tabletek PRZY SKAŻONEJ BAKTERIOLOGICZNIE WODZIE
m.in. bakterią coli itp..
•
•
•
•

do skażonej studni wrzucić bezpośrednio 20 tabletek na 1 m 3 wody,
np. przy studni 3 m 3 – tj. 60 tabletek
po upływie 24 godzin ponownie wodę ze studni wypompować.
napełnić ponownie studnie wodą.
po wykonaniu odkażania woda ze studni powinna zostać przebadana przez stację
sanitarno-epidemiologiczną.

Należy pamiętać że proces dezynfekcji nie usuwa zanieczyszczeń
chemicznych w wodzie!
2. Dezynfekcja basenów kąpielowych
• 2 tabletki na 1 m3 tygodniowo ( dla ochrony sprzętu rozpuścić najpierw tabletki
w osobnym naczyniu i roztwór wlać do basenu)
• tabletka niszczy glony, nie alkalizuje wody
Zasady bezpieczeństwa osobistego w trakcie wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych.
Ponieważ chlor jest środkiem niebezpiecznym, przy dezynfekcji należy zachować szczególne
środki ostrożności:
• używać rękawic, chronić oczy i układ oddechowy,
• chronić przed dziećmi.
• dobrze wentylować zamknięte pomieszczenia.
• przechowywać w suchym miejscu.
• w razie kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Przed zabiegiem dezynfekcji zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu na stronie
internetowej www.jasol.pl
OKRES WAŻNOŚCI PREPARATU 3 LATA, PO OTWARCIU 12 M- CY.
Dostępne opakowania:
1 kg – 320 tabletek
150 g – 48 tabletek

IMPORTER informacja o produkcie
BH - W.B. Wrocław 53-135, ul. Januszowicka 11 D /5
www.jasol.pl tel. 71/ 367-21-92

