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Сертификат относно използването на Oксосанум за  
произвеждане на Cl02 като дезинфектант на питейни води 

 
Оксосанум еднокомпонентен гранулат или таблетки  представлява прекурсор/изходен 
продукт/ и добавен във вода образува хлордиоксиден базов  разтвор. Той се добавя във 
водата с цел дезинфекция в концентрация макс. 0,4 мг/л (в смисъл на продължителна  
дезинфекция). 
 
По отношение на специализирана шокова дезинфекция (напр. при унищожаване на  
бактерията легионела) съща няма съмнения за здравословни проблеми,тъй като след 
приключване на шокова дезинфекция дезинфекцираните водопроводи се изплакват 
обилно и се пускат в експлоатация след установена с измервателни уреди липса на 
хлордиоксид. 
 
С тази декларация потвърждаваме, че при влагане на Оксосанум в питейни и минерални 
води  както и води за хранителни и животински нужди по никакъв начин не се вреди на 
здравето. 
 
Обосновка: 
Продължителното добавяне на хлордиоксид от Оксосанум в концентрация 0,4 мг/л не 
влияе значително на промяната на параметрите електропроводимост и концетрацията на 
натрий ,калий, калций, магнезий  както на хлориди и сулфати. 
 
Продуктът изпълнява изискванията на § 11 от Наредбата за питейна вода от 2001 год. 
Всички изходни продукти се съдържат  в листата на веществата и дезинфекционните 
методи в съответствие §11 на Наредбата за питейна вода от 2001 год както и на промяна 
№17 от ноевмри 2012 год. Листата е определена от службата по екология. 
 
При въпроси сме на Ваше разположение на тел. + 49 551 394973 или +49 1759150334. 
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