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Pre obohacovanie pitnej vody v dvoch obciach na základe laboratórnych testov (vid. stručná správa – aktivita B.3 – 
laboratórne testy: https://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/vysledky/ciastkove-vysledky/) bol vybraný ako horninový materiál 
polovypálený dolomit, a to Akdolit, vyrábaný v Nemecku. 

Polovypálený dolomit predstavuje dolomit, tepelne žíhaný pri teplote približne 800 C.  
Dolomit predstavuje zmes karbonátov CaCO3 (uhličitan vápenatý) a MgCO3 (uhličitan horečnatý) približne v pomere 1 : 1. 
Pri tepelnej úprave Mg viazaný v karbonáte prechádza na MgO (oxid horečnatý). Oxid horečnatý (MgO) je oveľa 
rozpustnejší (približne 100 x) než MgCO3 a preto je polovypálený dolomit veľmi vhodný pre obohacovanie vôd Mg. Pri 
ďalšom pôsobení CO2 je plný predpoklad vylúhovania aj potrebného množstva Ca. 
Polovypálený dolomit sa bežne používa vo vodárenskej praxi v rámci krajín EU a taktiež v Slovenskej republike. Používa 
sa najmä na zníženie agresivity vody a zvýšenie pH.  
Na horninové materiály používané na úpravu pitnej vody nie je na Slovensku ani v rámci krajín EU definovaná samostatná 
legislatíva. Len je všeobecne deklarované, že materiály nesmú negatívne ovplyvňovať kvalitu pitnej vody v súlade s §18 
Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Na horninové materiály používané pri úprave pitnej vody v rámci EÚ platí tzv. doložka vzájomného uznania. Ak je niektorý 
výrobok (hornina) legislatívne legálne uvedený na trhu v inej krajine EU nemusí byť tento výrobok schválený na Slovensku, 



 
a preto nami používaný polovypálený dolomit Akdolit nepotrebuje schválenie Národným referenčným centrom 
a laboratóriom pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami. 
Nižšie prikladáme nemecký certifikát pre nami používaný polovypálený dolomit Akdolit podľa príslušných nemeckých 
noriem. 
 



Pelm, den 10.01.2019 
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We hereby declare as a producer that our products 

 

Lhoist Germany 
Rheinkalk GmbH, Werk Pelm, Kasselburger Weg, 54570 Pelm, Germany 

Telefon: +49 6591 402-0 - Fax: +49 6591 5274 + 3374 - E-Mail: akdolit@lhoist.com 
Sitz der Gesellschaft: Wülfrath - Registergericht: AG Wuppertal HRB 13596 - USt-IdNr.: DE121536503 
Geschäftsführung: Paul Schipper (Vorsitzender), Michael Liell (stellv. Vorsitzender), Dr. Philipp Niemann 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Joachim Rumstadt 
Bank: Commerzbank AG Mettmann, SWIFT-BIC: COBADEDDXXX, IBAN: DE55 3004 0000 0820 0610 00 
www.lhoist.com 

 

Akdolit
®
 CM (Magno-Dol) in all grain sizes 

 

manufactured in Germany using a quality management system according to ISO 9001. 

 

Akdolit
®
 CM (Magno-Dol) is an approved additive for drinking water treatment in 

accordance with the § 11 German Drinking Water Regulation. 

 

Akdolit
®
 CM (Magno-Dol) accordance with the standards 

 

DIN EN 1017  Chemicals used for treatment of water intended for human 

consumption – Half-burnt dolomite; 

 

DIN 2000  Guidelines for drawing up requirements for the design, 

construction, operation and maintenance of public 

drinking water supply systems 

 

DIN 19 605  Design of fixed granular-bed filters for water 

treatment 

 

DVGW worksheet W 213 Filtration method for particle removal, 

 

DVGW worksheet W 214 Acidification of water 

 

 

Akdolit® CM (Magno-Dol) is a product certification by: 

 

KIWA ATA  Nr. K25103/03 Akdolit® CM (Magno-Dol),  

Akdolit® CM G (Gran), 

Akdolit®  Hydro Calcit C G 
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