
DEZINFEKCIA VRTOV,  
KOPANÝCH STUDNÍ, 
NÁDRŽÍ A JAZIEROK
PolyWELL je polymérový dezinfekčný 
prípravok bez obsahu chlóru určený 
na dezinfekciu studní, vrtov, vodných 
a retenčných nádrží. 

WWW.POLYWELL.SK

Znižuje obsah kontaminantov vo vode a 
zároveň ich zhlukuje do veľkých granúl 

čím zjednodušuje filtračný proces

DEZINFEKCIA VRTOV A STUDNÍ
Dezinfekcia PolyWELL aktívne vyhľadáva 
rodiská baktérií a likviduje riasy a vírusy zo 
zdroja pitnej vody vo vrtoch, studniach či vod-
jemov s účinnosťou do teploty až 250°C.

KONZERVÁCIA ZÁSOBÁRNE VODY
Pred zazimovaním či plánovanou odstávkou 
zdroja dporúčame vodu zakonzervovať a 
vyhnúť sa tak množeniu baktérií a výskytu rias 
spôsobenému dlhodobým nepoužívaním.

PREVENCIA AJ HAVARÍJNE STAVY
PolyWELL zjednodušuje filtračný proces 
zhlukovaním baktérií do väčších molekúl. 
Vďaka tomu je šetrí náklady a zjednodušuje 
filtráciu pri pravidelnom dezinfikovaní vody.

NEPOŠKODZUJE ŽIADNE MATERIÁLY
Na povrchu materiálov vytvára ochranný 
biocidný film, ktorý chráni kovy pred koróziou. 
Rovnako šetrný je a nepoškodzuje ani plasty, 
PVC potrubia či gumu alebo tesnenia.

POLYHMG JE ÚPLNE NOVÝ TYP POLYMÉROVÉHO DEZINFEKČNÉHO 
PROSTRIEDKU NA BÁZE VODY SO VŠESTRANNÝM POUŽITÍM
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OCHRANA PRED RIASAMI, 
SFARBENÍM ČI ZÁPACHOM

POLYHMG JE ÚPLNE NOVÝ TYP POLYMÉROVÉHO DEZINFEKČNÉHO 
PROSTRIEDKU NA BÁZE VODY SO VŠESTRANNÝM POUŽITÍM

ŠIROKÉ SPEKTRUM 
BIOCÍDNYCH VLASTNOSTÍ

Produkt je plne certifikovaný a spĺňa všetky európske, svetové a zdravotné normy. Je účinný v spektre A, 
B, C, T, M a V.  Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne, virucídne,  mykobaktericídne 
a algicídne účinky. Odstraňuje všetky druhy rias, plesní, kvasiniek a húb. Veľmi účinne odstraňuje pachy. 

Odstraňuje mnoho známych baktérií, ktoré sa bežne vyskytujú v systéme:
TBC, Legionella Pneunophila, MRSA, Staphylococus Aureus, Ecoli, Pseudomas, Enterococcus hirae, Lis-
teria Monocytogenes, H1N1, H5N1, Adenovirus 

PolyWELL má okrem svojich biocídnych schopností ešte jednu pozoruhodnú vlastnosť. Tou je 
jeho silné zostatkové pôsobenie proti kontaminantom vo vode, čo viditeľne zlepšuje priezračnosť 
vody a schopnosť odstránenia zápachu zo zdroja. Na ošetrenom povrchu zaschne a vytvorí tenký 
polymérový biocídny film, ktorý prenikne hlboko do povrchových pórov. Tento film zaisťuje 
reziduálne antimikrobiálne pôsobenie po dobu až niekoľko mesiacov.

VRTY A 
KOPANÉ STUDNE

Ideálny na ošetrenie vrtu 
po vyvŕtaní či plánovanej 
odstávke. Pravidelnou 
dezinfekcou zjednodušuje 
filtračný proces a odstraňuje 
sfarbenie vody.

NÁDRŽE, ZÁSOBARNE
A VODOJEMY

Pravidleným dávkovaním 
nízkeho objemu PolyWELL 
udržuje vodu bez obsahu 
baktérií a rias až niekoľko 
mesiacov. Na povrchu nádrže 
vytvára biocidný film.

JAZIERKA S 
OKRASNÝMI RYBAMI

Už pri koncentrácií 20ml/m3 s 
dávkovaním každých 10-14 dní 
znižuje výskyt rias. PolyWELL 
je neškodný k živočíchom a 
okrasné rybky nie je potrebné 
z jazierka vyťahovať. 

Po otvorení si koncentrát udrží svoje fyzikálno-
chemické a biocidné vlastnosti po celú dĺžku 
trvanlivosti. 

Výrobok je určený len na profesionálne použitie
a nesmie sa kombinovať s inými biocidmi. 

Osoby určené k dezinfekcií musia byť pre tieto 
účely práce riadne vyškolené a musia mať 
odpovedajúcu kvalifikáciu. 

Podrobné informácie nájdete online alebo v 
technickom liste.
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