
 

ANOSAN TW®  

En säker, innovativ och miljövänlig produkt vid biologisk desin:icering av vatten 

Vår produkt är: 

• Direktverkande och motverkar bakterier, virus, svampar och sporer  

• Godkänd i Tyskland för användning i dricksvatten. 

• Förebyggande och eliminerar effektivt tillväxt av alger samtidigt som den 
bevarar en säker vattenmiljö. 

• En del i förbättra vattenmiljön. 

• Helt utan biprodukter eller rester från desin:iceringen. 

• Resursbesparande, framför allt då den hjälper oss spara vatten  

• Lämplig för alla typer av ledningar och temperaturer. 
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PRODUKTBESKRIVNING 

Ett effektivt alternativ för alla behov 
Vi erbjuder ett effektivt alternativ, till vanliga desinficeringsmedel avsedda för vatten, 
med betydligt fler användningsområden.  

ANOSAN TW® erbjuder en säker och direktverkande lösning som motverkar 
bakterier, virus och svampbildning i alla typer av ledningar och vattentemperaturer.  

ANOSAN TW® kan användas utan att påverka den dagliga driften. Vidare är den 
pH-neutral och bidrar inte till någon utfällning av kalk.  

ANOSAN TW® kan säkert användas i vattensystem utan ytterligare 
säkerhetsåtgärder. Därutöver är den effektiv för att motverka rester av hormon och 
antibiotika i vatten. Patogener samlas ofta i igensatta ledningar och rör vilket 
påverkar hela vattensystemet.  

ANOSAN TW® dödar bakterier direkt och effektivt, motverkar biofilm och 
förebygger framtida angrepp.  

ANOSAN TW® är vidare den ENDA marknadslösning mot legionellabakterier i rör 
och ledningar som är billig, giftfritt och som ej kräver att byggnaden utryms vid 
behandling 

ANOSAN TW® är giftfri och kan användas vid för behandling av vatten där 
vattenlevande organismer och djur lever. Den förbättrar den marina miljön och 
avlägsnar patogener, giftiga alger och virus som ofta förekommer vid exempelvis 
stränder, på grund av behandlat avloppsvatten eller dumpning från fartyg och båtar.  

ANOSAN TW® är idealisk vid vattenåtervinning eftersom den inte förändrar 
vattnets sammansättning på något sätt. Samtidigt motverkar den förekomst av virus 
vilket saknas i många vanligt använda desinfektionsmedel såsom exempelvis klor. 
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ANOSAN TW® förbättrar tillstånden för ledning- och vattensystem genom att 
eliminera och förebygga biofilm och bakterier vilket kan orsaka korrosion av rör och 
ledningar.  

ANOSAN TW® är mycket effektiv för att motverka dåliga lukter och bidrar till att 
bibehålla en hälsosam och luktfri vattenkvalitet.  

Användning av ANOSAN TW® bidrar även till att hålla vatten klart och friskt och 
kan med fördel användas för rengöring av akvarium eller liknande.  

ECABIOPOOL® är ett system utvecklat av Ecabiotec® för simbassänger och 
pooler och kombinerar ANOSAN TW®’s unika användningsområden tillsammans 
med nanoteknologi för att reducera kostnader för desinficering. Systemet erbjuder en 
klorfri och allergivänlig lösning, anpassad för att effektivt eliminera eventuella 
angrepp och skydda poolen mot diverse alger.  

ECABIOPOOL®-systemet skyddar även mot flertalet parasiter och övriga sanitära 

utmaningar som är vanligt förekommande, samtidigt som de negativa aspekterna från 

klor undviks.  
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DESINFICERING AV VATTENTANKAR 

ANOSAN TW® bidrar till att minska slöseri med vatten och minskar 
vattenanvändning vid spolning, vilket ofta krävs vid desinficering av mer traditionell 
klordesinficering.  

Legionellabakterier trivs vid varmare temperaturer och ofta bidrar sommarvärmen till 
bakteriens spridning i luftkonditionerade system och i vattentankar.  

Till skillnad från vanlig UV-behandling så arbetar ANOSAN TW® på hela ledning- 
och rörsystemet och desinficerar omedelbart vid alla temperaturer. Samtidigt 
elimineras och motverkas biofilm samtidigt som lösningen är betydligt mer 
kostnadseffektiv.  
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VATTENBRUK 

Fördelarna med ANOSAN TW® ä flera, vare sig det handlar om att bibehålla en hög 
vattenkvalitet, förebygga angrepp och sjukdomar bland fiskar i fiskodlingar, eller för 
att reducera antibiotikaanvändning. ANSOSAN TW® påverkar dessutom inte 
vattnets övriga karaktär eller kvalité i och lämnar inte några rester vid behandling. I 
fiskodlingar hålls ofta fiskar tätt vilket ökar risken för att sjukdomar och angrepp, 
något som lösningen effektivt kan motverka. Algblomningar är dessutom ofta 
förekommande vilket även effektivt kan motverkas och förebyggas.  

PRODUKTEGENSKAPER 

ANOSAN TW® är:  

• Effektivt då det dödar 99,995 % av alla bakterier, virus, svampar samt sporer 

• Ett giftfritt, desinfekterande samt smak- och luktfritt medel  

• Fri från alkoholer, aldehyder, färgämnen & doftämnen, samt skapar inga 
fläckar 

• Allergivänligt och orsakar inte irritation 

• pH-neutral 

• Kostnads- och tidseffektivt, med en omedelbar desinfekterande effekt  
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Användningsområden för ANOSAN TW® 

• Rör och ledningar i hem och byggnader 

• Behandling av dricksvatten 

• Desinficering av pooler och bassänger 

• Behandling av övriga vattenmassor såsom sjöar och älvar 

• Campingfaciliteter 

• Militära användningsområden samt till överlevnadskit 

• Behandling av avlopp och vattenkretslopp 

• Eliminering och förebyggning av legionellabakterier 

• Desinficering av vattentankar 
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Desinficering av vattentankar/rörledningar 

Behandlingsdos: häll ANSOSAN TW® direkt i tanken med utspädningen 1:1000 och 
vänta i minst 15 minuter tills en ORP (Oxidation Reduction Potential) på 650 är 
uppnått. Behåll doseringen genom en automatiserad doseringsstation från Ecabiotec® 
med en utspädning på 1:1000 dagligen.  

* Exempel: För varje 1000 liter vatten bör 1 liter av ANOSAN TW® doseras 

Vattenförekomster (Sjöar, dammar, fontäner) 

Behandlingsfas (Dag 1): När neutralt pH-värde är uppnått bör ANOSAN TW® hällas 
direkt i sjön/dammen med en utspädning på 1:1000. För fontäner krävs en ORP  på 
550 eller över.  

Underhållsfas (Dag 2 och framåt): Manuellt eller genom en automatiserad 
doseringsstation från Ecabiotec® används därefter en utspädning på 1:1000 dagligen.  

* Exempel: För varje 1000 liter vatten bör 1 liter av ANOSAN TW® doseras 
• pH-värdet rekommenderas att mätas åtminstone två gånger varje vecka med 

surhetsreglering för att försäkra effektivitet och bibehålla pH-värdet 

• Dosering för daglig drift kan minskas efter 6 månader beroende på 
vattenförekomstens skick och säsong.  

• Under den initiala fasen vid behandling kommer alger att samlas vid ytan 
vilket kräver manuell borttagning. 

• En fungerande cirkulation i vattenförekomsten är en nödvändighet för att hålla 
hög effektivitet. 

För större vattenmassor eller för behandling av avlopp, kontakta oss för en fullskalig 
konsultation för projektet. Då ANOSAN TW® inte är kemiskt reaktiv är ofta test av 
ORP en enkel metod för att övervaka doseringens effektivitet.  
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KOMPOSITION 

Vatten > 99 %, aktiverad elektrokemikaliskt genom ECALIT-bearbetning 

Natriumklorid < 1 %, natriumhypoklorit <0,1 %.  

HANTERING OCH LAGRING 

Lagras vid rumstemperatur på en sval, torr plats 

Ska hållas skyddad från direkt solljus. 

Öppnat paket bör användas inom 3 månader efter öppningsdatum. 
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