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KAALIUMMONOPERSULFAAT 

 

Desoained on vajalikud orgaaniliste saasteainete oksüdeerimiseks, kuid kasutamise ajal väheneb nende 

desinfitseerimisefektiivsus. Mida kõrgem on orgaanilise saasteaine tase, seda rohkem desoainet 

oksüdeerimisele kulub, nii et desinfitseerimiseks jääb üha vähem ainet. Ilma pideva oksüdeerimiseta 

suureneb suplejate orgaanilise mustuse ja teiste orgaaniliste saasteainete kogus, mistõttu tarbitakse desoainet 

kiiremini kui seda lisada jõutakse. Sellisel juhul halveneb vee kvaliteet – vetikas hakkab vohama või muutub 

vesi häguseks ja “pilviseks”. Selle tulemusel on väga raske säilitada adekvaatset kaitset haigusi ja nakkusi 

põhjustavate mikroorganismide eest ning suplejate tervis võib olla ohus. 

 

Kvaliteetne vee töötlemine basseinides ja spaades ilma tavalisele kloreerimisele omase 

kvaliteedikõikumiseta 

 

Kaaliummonopersulfaat on tõhus toimeaine enamikus basseinides kasutamiseks mõeldud kloori 

mittesisaldavates šokikemikaalides. Samuti on see põhiline toimeaine spaades ja kuumaveevannides 

kasutamiseks mõeldud kloori mittesisaldavates šokikemikaalides. Seda ainet teatakse ka nimede all nagu 

kaaliumperoksümonosulfaat, kaaliumvesinikmonopersulfaat või lihtsalt monopersulfaatühend. 

Kaaliummonopersulfaat on valge granuleeritud pulber, mis on ideaalne kasutamiseks näiteks 

aktiivhapnikušoki tegemiseks ujulates, veekeskustes ja spaades ning muudes võimalikes kohtades, kus on 

vaja tugevat lõhnatut oksüdeerijat. 

Kaaliummonopersulfaati sisaldavad šokitooted on hapnikupõhised oksüdeerijad. See tähendab, et need 

oksüdeerivad ja hävitavad orgaanilisi saasteaineid klooritaset tõstmata ja ärritavaid klooriühendeid 

(kloroamiine) tekitamata. Tulemus on tugev kloorivaba oksüdeerimine, millel on kloorišoki ees rida eeliseid. 

 

 

 



 

Kaaliummonopersulfaat mängib suurt rolli nii koduujulate kui ka avalike basseinide ja 

veekeskuste veekäsitluses 

 

Koduujulate, avalike ujulate ja veekeskuste vahel on suured erinevused. Need erinevad teineteisest oluliselt 

kuju, suuruse, kasutamiskoormuse, filtreerimis- ja veeringluskiiruse, kasutajate arvu, vee keemilise 

töötlemise ja hooldamise poolest. Hoolimata kõigist nendest erinevustest kehtivad vee keemilises 

puhastamises siiski kindlad ühised põhitõed: 

 Säilitage vajalik desoainete kontsentratsioon. Korralik desinfitseerimine kaitseb suplejaid haiguste ja 

infektsioonide eest, mida kahjulikud mikroorganismid põhjustada võivad. 

 Oksüdeerige regulaarselt kasutades kaaliummonopersulfaati. Regulaarne oksüdeerimine vähendab 

orgaanilist reostust ja parandab seeläbi kloori, broomi ja teiste desoainete efektiivsust ning hoiab vee 

võimalikult selge. 

 Säilitage vee õige keemiline tasakaal. Õige keemiline koostis kaitseb veekäsitlusseadmeid ja basseini 

pindasid söövitava või katlakivi tekitava vee eest. 

Kaaliummonopersulfaat on tõhus oksüdeerija, mis sobib kasutamiseks enamikus veekäsitlussüsteemides 

ning erinevates basseinides ja veekeskustes, suurendades desinfitseerimise tõhusust ja tagades seega puhta ja 

selge vee. 

 

Kaaliummonopersulfaadi kasutamine on lihtne 

 

Kaaliummonopersulfaati võib basseinivette lisada nii päeval kui ka öösel. Pärast aine lisamist tohib vees 

ujuda pärast lühikest ooteaega (aine peab jõudma kogu basseinis seguneda ja hajuda). Segamine pole 

vajalik, kuna kaaliummonopersulfaat sulab vees kiiresti ja lahustub hästi. Kiiremaks ja paremaks 

segunemiseks tuleb käivitada filtrisüsteem. Visake monopersulfaati vette ühtlaselt üle kogu basseini, 

kasutades umbes 2/3 kogu annusest ära basseini sügavamas otsas. 

 

Kaaliummonopersulfaadi kasutamine 

 

Kodubasseinides 

Kaaliummonopersulfaati võib kasutada igas basseinis, sõltumata selle konstruktsioonist ja kattematerjalist 

(PVC, vinüül, betoonvärv). Mõõduka kasutusega basseinidele lisage 0.1 kg ainet päevas 10 m³ basseinivee 

kohta. Sagedasem või tugevam annus on vajalik siis, kui suplejaid on väga palju või pärast tugevat vihma 

või tuult. Kaaliummonopersulfaat on ideaalne oksüdeerija ka talvel – aine oksüdeerib ja hävitab jääkained 

ning pikendab desinfitseerija tööiga kogu pika talveperioodi vältel. 

 



Avalikes basseinides 

Kaaliummonopersulfaadil on veekeskuse basseinivee hooldamisel kaks rolli: 1) oksüdeerida suplejate 

orgaanilist reostust ja teisi orgaanilisi jääkaineid; 2) aktiviseerida broomiiooni oksüdeerimise kaudu broomi 

sisaldavate toodete puhastusvõimet, nagu naatriumbroom ja broomi tabletid (BCDMH). Spaade ehk 

soojaveebasseinide šoki tegemise sagedus sõltub paljuski kasutuse intensiivsusest, aga üldiselt vajavad 

spaad suuremat desoaine kogust kui tavabasseinid. Pärast iga kasutust tuleks spaa vette lisada 150 g 

kaaliummonopersulfaati 1 m³ kohta, et suplejatest basseini jäänud orgaanilised saasteained koheselt 

oksüdeerida ja hävitada. Igapäevaselt kasutatavad avalikud veekeskused võivad kaaliummonopersulfaadiga 

oksüdeerimist vajada iga päev. Kuna mitmed veekeskustes kasutatavate kemikaalide tootjad kombineerivad 

kaheosalisi süsteeme, mis sisaldavad nii desinfitseerimis- kui ka oksüdeerimiskemikaale, siis järgige parima 

tulemuse saavutamiseks õpetussilte. 

Kaaliummonopersulfaadi kasutamise eelised šoki tegemisel 

 Soodustab desoaine maksimaalset tõhusust oksüdeerides ja hävitades saasteaineid 

 Ei produtseeri kloroamiini ega tekita ärritavat kloroamiini lõhna 

 Taastab vee selguse ja puhtuse 

 Õrn basseini pindade suhtes – lahustub kiiresti ja täielikult, kuid ei pleegita ega tee vinüül-, PVC- ja 

värvitud pindasid tuhmiks 

 Ei tõsta kaltsiumi karedust ega suurenda tsüanuurhappe kui stabilisaatori taset 

 Lihtne kasutada – täieliku segunemise ja ringluse tagamiseks visake ainet üle kogu basseini pinna, 

kui filter töötab 

 

Ohutusnõuded 

 

Basseinide ja veekeskuste vee hoolduskemikaale tuleb hoida jahedas, kuivas kohas, tugevalt suletuna nende 

originaalkonteineris kuni kasutuseni. Ärge kunagi segage veehoolduskemikaale. Kasutage kõiki basseini ja 

veekeskuse kemikaale eraldi ja vastavalt sedelitel olevatele juhistele.     

 

Kirjeldus 

 

Valge, kristalne, lõhnatu, pulbriline sool, mis koosneb kaaliumperoksümonosulfaadist, 

kaaliumvesiniksulfaadist ja kaaliumsulfaadist. KMPS on stabiilne transporditav  kolmekordne sool. KMPS 

teeb läbi tugeva happelise reaktsiooni veelahuses. Tänu kõrgele oksüdeerimispotentsiaalile ja 

mikrobioloogilisele efektiivsusele võib seda kasutada väga paljudes kohtades. KMPSi erilisteks eelisteks on 

selle kasutamise lihtsus ja turvalisus, laos hoiustamise stabiilsus, suhteliselt kõrge reaktiivsus ja 

kloorivabadus. 

 



Kasutamine 

 

Kaaliummonopersulfaati kasutatakse ujulate ja veekeskuste vee  kloorivabal desinfitseerimisel ja 

puhastamisel. See ei ärrita nahka ega silmi. Kasutatakse ka joogivee puhastamisel. 

Säilitamine 

 

Kaaliummonopersulfaati tuleb hoida kuivas kohas, eemal päikesevalgusest ja teistest soojusallikatest. 


