
Til regeneration af blødgøringsanlæg

Sanitabs 8 kg.
Desinficerende salt til blødgøringsanlæg

SALT TIL BLØDGØRING



Tøm hele posen med 8 kg Sanitabs ned i saltbeholderen i stedet for traditionelt salt og brug anlægget som sædvanligt.   
Rester af traditionelt salt i beholderen har ingen negativ effekt. 

Step 1

Åben blødgøringsanlæggets 
saltbeholder

Step 2

Fyld hele posen med SANITABS ned i 
beholderen

Step 3

Brug blødgøringsanlægget som 
normalt

Step 4

Beviset på tabletternes rensende 
effekt: en let gulfarvning
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REGENERERET = i stand til at absorbere 
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Råvand:

Hårde ioner cirkulerer frit.

Blødgjort vand: Hårde ioner 

bindes til ionbyttermassen.
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OPBRUGT = ude af stand til at absorbere 

flere hårde ioner
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Blødgøringsanlægget 

regenereres med salt
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I det sidste regenerering-

strin elimineres de hårde 

ioner (kalcium, magnesium) samt 

forurenende stoffer fjernes med 

spildevandet.
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Sanitabs 8 kg.

Beskrivelse:
BWT Sanitabs desinficerende salt udvikler klordioxid, som 
virker desinficerende allerede i saltkarret. Under regeneration 
udvikles mere klordioxid.  
Klordioxiden renser og desinficerer ionbytteren samt dræber 
eventuelle bakterier og andre kimceller. Sanitabs fjerner bio-
film fra ionbytteren i blødgøringsanlægget.

Under regeneration bliver klordioxid, eventuelle døde bakter-
ier, kimceller samt biofilm skyllet væk og har ingen yderligere 
negative konsekvenser.

Efter ca. 30 minutter fremkommer en frisk, hygiejnisk duft 
fra saltkarret, og saltbrinen vil få en lysegul farve, hvilket er 
naturligt for klordioxid opløst i vand.

Optimal hygiejne:
Ved regelmæssig brug sikres en høj hygiejne i blødgøringsan-
lægget. Det anbefales at bruge det desinficerende regenera-
tionssalt skiftevis med det traditionelle salt.

Der skal altid bruges en hel pose Sanitabs for at opnå den 
rette koncentration af klordioxid. Ved laboratoriebrug bør der 
anvendes Sanitabs hver eller hver 2. gang, der påfyldes salt. 
Ved forbehandling til RO-anlæg anvendes Sanitabs hver 2. til 4. 
gang, der påfyldes salt.

NB! 
Når man anvender Sanitabs, må der ikke være nogen form for 
syre i saltkarret.

Bestil salt nemt og hurtigt via QR-koden:

eller send en mail til: salt@bwt.dk

Kontakt kundeservice ved yderligere spørgsmål.


