
Zero- bact Desinfektion

Katolyt: pH 11-13
o.r.p. -800-900 MV
antioxidant
snavs og fedt

ANK-Neutral anolyt: pH7 0,5 til 8, 5
o.r.p. 700-900 mV
oxidant
desinfektionsmiddel neutral pH

Zero-bact: pH 2,0-3,5
o.r.p. 1000-1200 mV
oxidant
desinfektionsmiddel lavt pH

Zero-bact Desinfektion

Den patenterede Zero-bact Desinfektion med sin ekstremt høje ydeevne, giver ANK anolyt og 
anolyt fastholder sin metastability over tid.

Dette gør forskellen fra “normale” hypochlorit stabiliseret med kaustisk og har således en høj 
pH-værdi, hvilket igen modvirker desinfektion, og derfor kræver højere doser.

Katolyt har p.g.a. deres sammensætning kortere metastabilitet.

Med sin oprindelse i elektricitet, salt og vand er de producerede væsker, miljøvenlige, ikke-
giftige, biologisk nedbrydeligt, sikre at håndtere. Kan anvendes i økologisk produktion. Ef-
fektivt med meget lave produktionsomkostninger. Produceret på stedet, efter behov, ingen 
transport af farlige kemikalier eller uhåndterlig kemikalier. Minimale krav til opbevaring, salt 
og en buffertank. 
Brug opløsninger 1:1 til 1:3000.

Væskerne kan i de fleste tilfælde erstatte eller interagere med blegemiddel, natriumhy-
pochlorit, ozon, chlordioxid, alkohol, UV-lys, hydrogenperoxid osv.

Enkeltdosis kontrol med såkaldt ORP (oxidation reduktionspotentiale) kontrol, eller med flow-
målere med puls sensorer, der styrer doseringspumpe til effektiv og korrekt dosering.
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Zero-bact Desinfektion

Test ANK anolyt effekt på disse bakterier

1 = B. cereus 25
2 = S. thermophilus
3 = Ps fluorescens
4 = aureus
5 = E. coli
6 = Salmonella

 

1   2   3   4   5   6 1   2   3   4   5   6
Zero-bact 

desinfektion
Anolyt
(mg/l)

0
1

2,5
5

10
20
40
80

Uddrag:
ANK anolyt eliminerer disse bakterier ved 5 mg / l dosis,
svarer til 1% dosis af koncentrat fra Zero-bact enhed


