
/Oxyl-Pro®

Forebygging av legionella

Avoid toxic agents in your drinking water!



Legionella finnes i alt 
vann

Vekst er avhengig av temperatur. 
Legionella trives best i temperaturer 
mellom 25 og 50 C °
Kan overleve opptil 70C °, og i noen 
tilfeller enda høyere. 



Trives godt i amøber

Legionella vokser inni amøber.
Dette gjør den inntil 3000 ganger mer 
motstandsdyktige enn frittflytende.
Det blir et utbrudd av legionella når 
amøben sprekker.



Hva er biofilm?

• Mikrobielt samfunn av virus, bakterier, sopp 
og parasitter.

• Organismene gjør hverandre mer 
motstandsdyktige.

• Lang levetid.
• Viktig å forhindre biofilmdannelse.

Klor og varmt vann kan ikke fjerne biofilm. 



Resistente 
mikroorganismer
Mange sykdomsfremkallende 
mikroorganismer er resistente mot klor og 
andre desinfeksjonsmidler.

Det gjelder f.eks.
oPsaudomonas
oCryptosporidium
oClostridium



Lover, forskrifter, 
direktiver og 
veiledninger man 
må forholde seg til:

- EU's Drikkevannsdirektiv
- Drikkevannsforskriften
- Forskrift om miljørettet helsevern
- Vannrapporter nr. 123, 125, 127 og 

128, samt en rekke annet lovverk.



HMS
Alle anlegg som ikke er enkelthus for private 
skal ha en HMS plan med prosedyrer for drift 
og kontroll, samt beredskapsplaner.



Hvordan virker             Oxyl-Pro® Clean?

Symboler:

Aktivt produkt: Vann:                                                                    

Gel: Oksygen:



Oxyl-Pro®Clean

Kun naturlige biprodukter Ikke korroderende Levetid inntil 110 timer

- Opptil flere uker i større tanker - Biprodukt, kun oksygen og vann
- Ingen kryssreaksjoner 

- Ved kontinuerlig      
dosering med 17 ppm -

Ingen miljøgifter, ingen sølv eller kobber.



Spesifikk aktivering

Kontrollert reaksjon Effektivitet Ingen risiko for 
resistente patogener



/ Oxyl-Pro® Clean brukt i 
drikkevann og matnæring

• Høyst egnet til matvareproduksjon
• Næringsmiddelkvalitet
• Godkjent av mattilsynet
• Påvirker ikke drikkevannet negativt
• Ingen smak eller lukt

• Fungerer like godt under flere forhold
• 0-90 °C
• pH mellom 2-10



Flushing med / Oxyl-Pro® Clean

• Fjerner biofilm 
• Når rør/tanker er rene, øker levetiden til Oxyl-Pro®. 

Dette reduserer mengden stoff som trengs til vedlikehold. 



Amøber en effektiv rustning
Legionella-bakterier i tappevann dør normalt av høye klordoser og varmtvann. Når de 
fryktede bakteriene gjemmer seg inne i amøber, virker ikke disse våpnene lenger – fordi: 
 Amøber kapsler seg inn når de utsettes for klor. Når klorbehandlingen er over, 

opphører innkapslingen. Etterpå, når bakteriene på innsida er blitt tallrike nok, får de 
amøben til å sprekke. Da frigjøres bakteriene i vannet.

 Når legionella-bakterier opptrer fritt i vann, tåler de ikke temperaturer over 65oC. 
Men når de lever inne i amøber, tåler de hele 100oC.

Kilde: Mikrobiolog Catrine Ahlén, SINTEF

Legionella bruker amøber som vert.



Oxyl-Pro® Clean
• Beregnet for både sjokkbehandling og 

kontinuerlig dosering.

OBS! Må ikke brukes sammen med klor. 
Spill av konsentrat må ikke tørkes opp 
med papirfiller, da det kan selvantenne.



Kaien 1, 4250 Kopervik

Bestilling: ordre@plastron.no

52 84 48 88

Takk for oppmerksomheten


