
 

 

 

RAZKUŽEVANJE PITNE VODE  
(vodnjaki, rezervoarji pitne vode) 

 

 

Za razkuževanje pitne vode, ki je namenjena pitju ljudi ali živali, lahko 

uporabljamo samo sredstva, ki so registrirana pri Uradu za kemikalije Slovenije 

za namen razkuževanja pitne vode. Takšno sredstvo je DioksiLEK®, ki je v obliki 

dvokomponentnega sistema za pripravo raztopine klorovega dioksida na 

mestu uporabe. Če želimo razkužiti vodo v lastnem zajetju vode (vodnjak, 

rezervoar pitne vode) upoštevamo naslednja navodila: 

 

AKTIVACIJA PROIZVODA DioksiLEK® 

Najprej si pripravimo raztopino klorovega dioksida tako, da jo aktiviramo po naslednjem postopku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodajte praškasto (trdno) komponento B k tekoči komponenti A. Posodo zaprite in dobro 

pretresite oz. premešajte. Počakajte vsaj 3 h. Po 3 urah se tvori raztopina klorovega dioksida, 

ki je pripravljena za uporabo.  

Priporočilo: Raztopino lahko aktivirate že dan prej preden jo nameravate uporabiti. 

Rok uporabe: Neaktivirani komponenti DioksiLEK® izdelka (A in B) sta stabilni vsaj 2 leti.  

Aktivirana raztopina klorovega dioksida DioksiLEK®a je uporabna in učinkovita vsaj 3 mesece 

po aktivaciji. 

Proizvaja: Lek Veterina d.o.o. 

 



 

NAVODILA ZA UPORABO: 

 

Pakiranja proizvoda OSNOVNO RAZKUŽEVANJE 

PITNE VODE 

ŠOK RAZKUŽEVANJE s šok 

odmerkom 

DioksiLEK® 250 g  

(Mali set) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
DioksiLEK® 5 kg  
(Veliki set) 

 

 

Mali set zadostuje za razkuževanje cca. 

2,5 m3 oz. 2500 L pitne vode.     

Veliki set zadostuje za razkuževanje 

cca. 50 m3 ali oz. 50.000 L pitne vode. 

 

 

KDAJ? 

Pitno vodo obvezno razkužujemo pri 

nenadnem poslabšanju kvalitete pitne 

vode (oporečna voda). Vodo v lastnih 

zajetjih razkužujemo glede na potrebe 

in oceno zdravstvene ustreznosti v 

skladu s Pravilnikom o pitni vodi. 

 

 

 

 

 

 

 

DOZIRANJE: 

Za razkuževanje 1000 L oz. 1 m3 pitne 

vode potrebujemo 100 ml aktivirane 

raztopine DioksiLEK®. 

 

 

POSTOPEK UPORABE: 

Aktivirano raztopino DioksiLEK®a 

zlijemo v večji volumen vode (vsaj 10 L), 

dobro premešamo in šele nato zlijemo 

v vodnjak oz. rezervoar vode, da se 

razkužilo enakomerno razporedi po 

vsej vodi. Aktivirano raztopino 

DioksiLEK® lahko dodajamo tudi s 

pomočjo ročne črpalke. Vodo se lahko 

po opravljenem razkuževanju takoj 

pije.  

 

Mali set zadostuje za šok 

razkuževanje cca. 38 L vode.     

Veliki set zadostuje za šok 

razkuževanje cca. 770 L vode. 

 

 

KDAJ? 

Šok razkuževanje vode (rezervoar 

vode/vodnjak) izvajamo s šok 

odmerkom razkužila DioksiLEK®. S 

šok razkuževanjem obvezno 

razkužujemo nove cevovode in 

vodovodne inštalacije. Šok 

razkuževanje se priporoča ob 

pojavu alg; v poletnem času, ko je 

večja nevarnost onesnaženja in ob 

povečanem pritisku patogenih 

mikroorganizmov.  

 

 

DOZIRANJE: 

Za šok razkuževanje 1000 L oz. 1 m3 

vode potrebujemo 6,5 L aktivirane 

raztopine DioksiLEK®. 

 

 

POSTOPEK UPORABE: 

Raztopino DioksiLEK®a je potrebno 

dodati v rezervoar vode / vodnjak / 

zaprt cevovod in pustiti delovati dlje 

časa (1-3 ure). Vodo, ki je bila 

razkužena s šok odmerkom 

DioksiLEK®a, se ne sme popiti. Po 

pretečenem času je potrebno 

rezervoar vode / vodnjak / zaprt 

cevovod temeljito sprati s čisto 

vodo! Voda je šele potem pitna. 

POZOR: Informacije so samo okvirne. Dejansko doziranje je odvisno od stopnje kontaminacije. Biocidne pripravke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno 
preberite etiketo in informacijo o produktu. 


