
KoMiTo 100ppm Ezüstkolloid víztisztítók fertőtlenítéséhez 

KoMiTo ezüstkolloid oldat üvegben, garanciazáras kupakkal, kupakcseppentővel. kb. 10-szeres töménységű (100 
ppm!), mint a kereskedelemben általában vásárolható ezüstkolloidok. A KoMiTo-t kimondottan az RO (=reverse
osmosis/fordított ozmózis elvén működő) és más háztartási víztisztítók fertőtlenítéséhez gyártják! Minőségben a 
legmagasabb kategória az ezüst tisztasága, és az előállításnál használt 2-szeresen desztillált víz révén! Szemcseátmérő: 
5-50 nanométer! A tudomány mai ismeretei alapján kb. 650 féle baktérium, vírus és gombás betegségre hatásos. Az
ezüsttel szemben a kórokozók nem tudnak rezisztenciát kialakítani, nincsenek mellékhatások, még túladagolás esetén
sem.

Az emberi szervezetre NEM veszélyes! A készítményt csak felnőttek használhatják! Gyermekek elől elzárva kell tartani! 

Kiszerelés: 10 ml (=kb. 250 csepp), ami többszöri fertőtlenítésre elegendő mennyiség. (háztartási RO víztisztítók esetén 
3 teljes fertőtlenítésre elegendő.) 

Tárolás: Teljes sötétségben, +5 – 25 C º között tárolandó! Ne tárolja TV, mikrohullámú sütő, működő villamos gépek, 
mágnesek közelében!

Szűrőbetétek cseréjekor mindig fertőtlenítse a víztisztító készüléket! 

A fertőtlenítés menete háztartási RO víztisztítók esetén: 
1. A három előszűrő házba (a három függőleges nagy henger!) a szűrőcserekor, mielőtt az egyesével leszerelt és 
elmosott (meleg víz ne érje a tömítőgyűrűket, mert kitágulnak!) szűrőházakba betenné az új betéteket, cseppentsen a 
fertőtlenítőszerből! Az első átlátszó házba 20 cseppet, a középsőbe 15 cseppet, a harmadikba 10 cseppet, majd 
helyezze be az új szűrőbetéteket és a szűrőházakat csavarja a helyére! 
2. A tartály legyen üres! A mosogató pultra szerelt tisztavíz csap segítségével tudja leengedni a tartály vizét!
3. A mosogató pultra szerelt tisztavíz csap legyen elzárva!
4. Legyen elzárva a berendezés vízvételi csapja (fém fogantyú, általában kék, műanyag borítással). A kar 
merőlegesen álljon a vékony fehér csőre, - ekkor van elzárva! 
5. Amennyiben hozzáfér a tartályhoz, az aktív szén utószűrő cseréjét követően szerelje le a tartályhoz vezető csövet 
és rázza ki belőle a vizet. A cső két végét tartsa felfelé, csepegtesse a fertőtlenítő folyadékot (30-40 csepp!) a csőbe. Ez 
nem egyszerű, néha érdemes megpöcögtetni a csövet. Egy pipetta megkönnyíti a fertőtlenítő csőbe juttatását! Ne 
engedje kifolyni a csőből a folyadékot! Először a tartályhoz szerelje vissza a csövet, majd az utószűrő T idomához! Ha a 
tartályhoz visszaszerelte a cső egyik végét, már nem kell félnie, hogy kifolyik a csőből a folyadék! 
Amennyiben nem fér hozzá a tartályhoz, az aktív szén utószűrő cseréje közben, szerelje le a tartályhoz vezető csövet, 
valamint az aktív szén utószűrő T elágazását a készülékről! (A rögzítő csavarokat nem kell elmozdítani a csövön!). Rázza 
ki a vizet a T elágazásból, és a hozzá csatlakozó csőből, majd szerelje vissza a T elágazást az új aktív szén utószűrő 
felhasználásával! Csepegtessen fertőtlenítő folyadékot a T elágazás tartályhoz vezető végébe (30-40 csepp!), majd 
szerelje vissza a tartályhoz vezető csövet a készülékre. 
Elképzelhető (általában nyomásfokozós víztisztítóknál!), hogy a csepegtetéshez meg kell dönteni a víztisztítót, hogy a T 
idom tartályhoz vezető vége függőlegesen felfelé álljon! 
6. Ha minden csövet rögzített a megfelelő helyre és a csavarokat is meghúzta, nyissa ki a berendezés vízvételi 
csapját (fém fogantyú, általában kék, műanyag borítással). Ekkor egymás után megtelnek az előszűrő házak vízzel, 
majd a víz eljut a tartályba és a tisztavíz csapig is. Várjon kb. 3 percig! Zárja el a berendezés vízvételi csapját! Várjon
minimum 30 percet!
7. Nyissa ki a mosogató pultra szerelt tisztavíz csapot, de amint megjelenik a víz, zárja vissza! Ekkor a még tömény
fertőtlenítő szer, eljut a csap végéhez is! Nyissa vissza a berendezés vízvételi csapját ismét! Ettől kezdve a tartály 
folyamatosan töltődik. Várjon minimum 2 órát, amíg megtelik a tartály. A tisztavízcsap megnyitásával engedje ki a 
tartályból a vizet (A tartályból akkor ürült ki a víz, amikor már csak a frissen termelt víz folyik a csapból egészen
vékony, 1-3 mm-es sugárban.), majd zárja el a tisztavíz csapot és várjon ismét minimum 2 órát. A mosogatópulton lévő 
tisztavíz csap megnyitásával engedje ki ismét a tartályból a vizet. A mostantól termelt ozmózisvíz már fogyasztható!
Amennyiben a szűrőcserét követő reggel (tehát tele tanknál), a berendezésre téve a kezünket remegést érzünk; vagy a 
berendezés hangot ad; vagy a mosogató tálca lefolyójába hallgatva csurgás hallható; vagy a berendezés főelzáróját 
hidegnek érezzük, tehát vélhetően folyamatosan átfolyik rajta a víz (megjegyzés: akár a szennyvízbilincsből is 
kihúzhatjuk a csövet!), az nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy a víztisztító egyik szelepe beragadt! Ezeket a 
vizsgálatokat egyébként havonta érdemes megismételni! Ekkor zárja el a bejövő vizet a berendezés vízvételi csapjával 
(valamelyik irányba, 90 fokos elfordítás, a hajlékony csőre merőleges irányba), majd várjon pár percet. A szelep ki fog 
pattanni, és a továbbiakban már jól fog működni! Nyissa vissza a hálózati csatlakozás kék színű elzáró karját!  
Gyártó: Komitosol Kft.


