
Chloordioxide (ClO2) is een ontsmettingsproduct dat via oxidatie 

bacteriën, sporen, virussen, schimmels, gisten en algen  afdoodt. 

Chloordioxide verandert de permeabiliteit van de buitenste 

celmembraan van micro-organismen, waardoor het dwars doorheen 

hun beschermende laag gaat. Eens doorheen deze membranen heen, 

reageert Chloordioxide  met de aminozuren in het cytoplasma van de 

cel en doodt zo het organisme.

Chloordioxide is een zeer selectieve oxidant. Andere oxidanten, zoals 

chloor en ozon, reageren met de meeste organische verbindingen. 

Chloordioxide daarentegen reageert slechts met zwakkere organische 

verbindingen en wordt daardoor niet snel verbruikt. Het resulteert in 

veel lagere doseringen van chloordioxide om  bacteriën, sporen en 

virussen af te doden (te oxideren). 

Dankzij de oxiderende werking, doodt Chloordioxide micro-

organismen ook op het moment dat ze niet actief zijn. Hierdoor is er 

minder kans op de vorming van resistentie tegen Chloordioxide.

Naast de desinfecterende werking, heeft Chloordioxide ook een 

zeer goede ‘reinigende’ werking. Chloordioxide (ClO2) is namelijk 

een goed wateroplosbaar gas, wat betekent dat het, na toevoeging 

aan water, ook als gas aanwezig blijft. Door als gasvorm aanwezig 

te blijven in de leidingen, penetreert de Chloordioxide doorheen de 

biofi lm (= matrixstructuur van vastgehechte vervuiling en bacteriën 

in de leidingen). Op die manier wordt de biofi lm (= oorzaak van veel 

bacteriologische herbesmettingen) losgeweekt en samen met de 

aanwezig bacteriën verwijderd. 

Chloordioxide is een oxidant.

Dankzij zijn selectiviteit zijn lage 
doseringen mogelijk.

Chloordioxide blijft als opgeloste 
gas in water(leidingen) en 
verwijdert zo de biofi lm.

Hoe werkt 
Chloordioxide?

Een selectief ontsmettingsmiddel aan ultra-lage doseringen

www.konax.com

1

2

3



zie ook onze gerelateerde blogs:

• Verschillende methodes om Chloordioxide aan te maken?

• Waarom en hoe drinkwater ontsmetten?

• Voorkom kiemen in uw sanitaire installatie

• Schadelijke organismen in water

• Legionella in ‘koudwaterleidingen’

• Veteranenziekte: symptomen en verspreiding

• ...

Voor meer informatie over waterdesinfectie in gebouwen en 

installaties, neem contact op met onze specialisten op volgend 

nummer: +32 (0)51 31 43 93 of stuur je vraag naar info@konax.com

Hondekensmolenstraat 56 - 8870 Izegem - Belgium
T: +32 51 31 43 93  -  info@konax.com - www.konax.com


