
Hydroprompt® FORTE

Voor het veilig verwijderen van  
verschillende soorten bioburden  
in de bezinkingstank van afvalwater.

Innovatieve  
watertechniek 

De modernste  
doseertechniek

Systeemproducten 
op maat



VTA Hydroprompt® FORTE 
De nieuwste ontwikkeling voor het veilig verwijderen van verschil-
lende soorten bioburden in de bezinkingstank van afvalwater.

Dit multifunctionele systeemproduct uit het eigen VTA-labotorium heeft ook eigenschappen 
die voor een uiterst effectieve neerslag en flocculatie zorgen.

VTA Hydroprompt® FORTE  
wordt gebruikt voor het  

reinigen van afvalwater in de 
toevoer van de bezinkingstank.

Microbiële verontreinigingen (bijv. 
pathogenen en multiresistente 
kiemen) worden effectief verwij-

derd uit de waterige fase. 

Dankzij de speciaal ontwikkelde 
formule worden micro-organis-
men toch niet aangetast in het 

biologische proces. 

www.vta.cc

VTA Hydroprompt® FORTE voorzichtig gebruiken vanwege desinfecterende werking. Altijd etiket en productinformatie lezen vóór gebruik.



Dankzij de unieke samenstelling zijn er tal van 
toepassingen mogelijk en kan het al naargelang 

de vereisten afzonderlijk worden gebruikt.

Al bij een kleine do-
sering een efficiënte 
vermindering van bio-
burden

Verbeterde bezinking en 
sedimentatie gesuspen-
deerde stoffen

Efficiënte flocculatie - 
Vorming van stabiele  
macrovlokken

 
Hogere bezinkings- 
snelheid en meer  
zichtdiepte

Probleemloze 
verwijdering van fosfaten

Minder verbruik van  
neerslagmiddelen 

VOORDELEN

ZONDER VTA HYDROPROMPT® FORTE MET VTA HYDROPROMPT® FORTE

Kolonies op 
Plate-Count Agar.  

Onbehandeld beginmonster 
(links), met VTA  

Hydroprompt® FORTE  
behandeld monster (rechts).

Na het neerslaan van de kleine 
vlokken kan een volledige 

verwijdering van de kiemen 
worden waargenomen in het 
supernatant (afhankelijk van 

de dosering).



SEDIMENTATIE
Tijdens verschillende tests is bevestigd dat VTA Hydroprompt® FORTE een duidelijk beter sedimenta-
tiegedrag resp. snellere bezinking garandeert voor een zuivere, nevelvrije waterzuiveringsfase doordat 
er stabiele macrovlokken worden gevormd.

Gemiddelde waarden komende van een reeks praktijktests

De volgende resultaten zijn gemiddelde waarden  
komende van een reeks praktijktests

Belasting Vermindering

Beginmon-
ster

VTA
Hydroprompt®  

FORTE

Totale bioburden 100 %  5,38% > 94%

E. coli 100 % 4,17 % > 95 %

Enterobacter aerogenes 100 % 1,65 % > 98 %

Acinetobacter baumanii 100 % 2,74 % > 97 %

Staphylococcus saprophyticus 100 % 6,25 % > 93 %
De evaluatie is op basis van een producttoevoer van 50 ppm.

TOTALE BIOBURDEN
Duidelijke vermindering van kiemen bij zeer lage concentratie. 
VTA Hydroprompt® FORTE wordt gebruikt voor het verminderen van kiemen in de laatste reinigingsfase 
van waterzuiveringsinstallaties. Met zeer lage concentraties zijn er in vergelijking met de oorspronkelijke 
situatie al heel wat minder kiemen. 
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VTA Hydroprompt® FORTE

Onbehandeld beginmonster



Gemiddelde waarden komende van een reeks praktijktests

Nieuws uit de praktijk
VTA Hydroprompt® FORTE
  
1. METHODE
De effectieve werking van VTA Hydroprompt® FOR-
TE is gebleken tijdens een praktijktest. De water-
zuiveringsinstallatie is uitgebreid tot 9500 i.e. en  
momenteel met ca. 6500 i.e. belast, en heeft twee 
bezinkingstanks. Tijdens de test is een van beide 
bezinkingstanks met 30 resp. 50 ppm VTA Hydro-
prompt® FORTE behandeld; de tweede diende als 
referentie (beginmonster).  

 � Testperiode: 13 tot 17 juli 2020

 � Dagelijkse toegevoerde hoeveelheid in de tweede bezinkingstank: ~1000 m3/dag

 � Analyse: Dagelijkse opname van samengestelde monsters en steekproeven uit de afzonderlijke 

tanks en daarop volgende analyse in VTA-laboratorium Rottenbach.

 � Dosering: 30 resp. 50 ppm VTA Hydroprompt® FORTE in gedeelte met goede doorstroming  

(optimale menging) in toevoer van bezinkingstank. Zo kan een optimale effectiviteit van het 

systeemproduct gegarandeerd worden.

DOEL
Verbetering van fysieke parameters zoals bezinkingssnelheid van vaste stofdeeltjes  
(suspensa) en zichtdiepte in bezinkingstanks 

Optimalisatie van chemische parameters zoals CSB, P-ges, ortho-fosfaat, nitraat en  
turbiditeit in afvoer

Beperking van totale belasting en belasting door pathogene kiemen (resistent/multiresistent) 
in afvoer van waterzuiveringsinstallatie

Daarvoor zijn eerst de relevante parameters zoals de belasting door kiemen en pathogenen in de 
onbehandelde bezinkingstanks resp. in de afvoer van de waterzuiveringsinstallatie bepaald, 
vervolgens is zowel de verbetering van de overeenkomstige parameters en de reductie van 
de bioburden geanalyseerd na de behandeling met VTA Hydroprompt® FORTE.



2. RESULTATEN
Chemisch/fysische parameters

ZICHTDIEPTE IN BEZINKINGSTANK
De zichtdiepte in bezinkingstanks was slechts 
enkele uren na de toediening van VTA Hydro-
prompt® FORTE al toegenomen van 1,5 naar 
2,5 meter. Tijdens de tweede testdag was de 
zichtdiepte zelfs toegenomen tot 3 meter. 

Door de duidelijke reductie van de ge-
suspendeerde stoffen (fijne suspensa) 
in de waterzuiveringsfase in bezin-
kingstanks en de beperking van de  
afgevoerde vlokken is bijgevolg de belasting 
van de afvoer aanzienlijk beperkt.

Referentiebassin
Dag 1 met VTA Hydroprompt® FORTE
Dag 2 met VTA Hydroprompt® FORTE
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Referentiebassin Dag 1 met 
VTA Hydroprompt® FORTE

Dag 2 met 
VTA Hydroprompt® FORTE
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Zichtdiepte in NKB

Zichtdiepte resp. turbiditeit in bezinkingstanks 
 Links: onbehandeld; Rechts: behandeld met VTA Hydroprompt® FORTE na 24 uur.



CSB, FOSFAAT, NITRAAT EN TURBIDITEIT

Door gebruik te maken van het systeemproduct VTA Hydroprompt® FORTE kunnen de chemische parameters  
in de waterzuiveringsfase aanzienlijk worden verbeterd.

 � Reductie van fosfaten. Het totaal aantal fosfaten was verlaagd van 0,44 naar 0,09 mg/l,  

het aantal ortho-fosfaten daalde van 0,26 mg/l, tot onder de detectiegrens.

 � Gegarandeerde naleving van voorgeschreven grenswaarden voor fosfaten (0,5 mg/l) in lopend bedrijf 

 � Besparing van neerslagmiddelen in de biologische fase

 � Verlaging van CSB- en nitraatwaarden met 42% (CSB) resp. 36% (nitraat)

 � In totaal 84% minder turbiditeit, van 4,4 FNU naar 0,7 FNU

Naam monster

Zuiver water NKB

Onbehandeld 
referentiemonster

17,8 0,44 0,26 4,4 0,84

met 30 ppm 

VTA Hydroprompt® FORTE
- 0,11 < 0,05 1,2 -

met 50 ppm 

VTA Hydroprompt® FORTE
10,4 0,09 < 0,05 0,7 0,54

CSB       
(mg/l)

Tot. fosfaten 
(mg/l)

ortho-fosfaat 
(mg/l)

Turbiditeit 
(FNU)

Nitraat              
(mg/l)

Vergelijking van relevante chemische parameters in de overeenkomstige  
tests uit de tweede bezinkingstanks resp. afvoer van waterzuiveringsinstallaties. 



EFFECTEN OP DE BIOLOGISCHE FASE
Naast de mogelijke besparing van neerslagmiddelen voor het verwijderen van fosfaten zorgt de vorming 
van compacte vlokken in retourslib er in het bijzonder ook voor dat het drijvend slib wordt beperkt in de 
biologische fase door een verbeterd sedimentatiegedrag in de beluchtingstank.

Reductie van bioburden

Om de aanwezige kiem- en pathogeenbelasting aan te tonen, zijn er al 100 µl van de opgenomen 
samengestelde monsters en steekproeven (onbehandeld en behandeld) op plate-count agar-platen 
(universele voedingsbodem) en selective-agar-platen (specifiek aantonen van pathogene kiemgroepen) 
gekweekt en bij een temperatuur van 36 °C gedurende 24 uur geïncubeerd. 

Om exacte resultaten te verkrijgen, wordt er steeds een dubbele bepaling met twee bereidingen uit-
gevoerd en wordt op basis daarvan de gemiddelde waarde berekend. De beoordeling wordt gedaan 
door de na 24 uur ontstane kiemkolonies bij elkaar op te tellen, waarbij de werkelijke kiemreductie door 
middel van VTA Hydroprompt® FORTE wordt geanalyseerd door het totaal aantal kolonievormende 
eenheden te vergelijken met het onbehandelde referentiemonster. 

Totaal aantal kiemkolonies (donkere vlekken) in de onbehandelde steekproef uit de 
waterzuiveringsfase in tweede bezinkingstanks (links) en in het behandeld monster (rechts).

Vergelijking van pathogenen voor en na de behandeling met VTA Hydroprompt® FORTE. 
E. coli en enterobacter aerogenes in onbehandeld (links) en in behandeld monster (rechts).

www.vta.cc vta@vta.cc



Vergelijking van pathogenen voor en na de behandeling met VTA Hydroprompt® FORTE. 
E. coli en enterobacter aerogenes in onbehandeld (links) en in behandeld monster (rechts).

Vergelijking van pathogenen voor en na de behandeling met VTA Hydroprompt®  FORTE. 
Acinetobacter baumannii en Klebsiella pneumoniae in onbehandeld (links) en in behandeld monster (rechts).

vta@vta.cc



TOTALE BIOBURDEN IN DE WATERZUIVERINGSFASE

Uit de analyses bleek dat er door het gebruik van VTA Hydroprompt® FORTE een reductie van tot 
95% was van de totale bioburden in de tweede bezinkingstank.

Bovendien konden er pathogene kiemen zoals escherichia coli, enterobacter aerogenes, acinetobacter 
baumanii, klebsiella pneumoniae en staphylococcus saprophyticus door middel van selectieve  
voedingsbodems worden aangetoond. Deze voor de gezondheid relevante pathogenen konden tijdens 
de testperiode ook nagenoeg volledig uit de waterzuiveringsfase worden verwijderd (> 93%).
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Vergelijking van totale bioburden in de overeenkomstige monsters uit de tweede bezinkingstanks  
voor en na behandeling met VTA Hydroprompt® FORTE.

www.vta.cc



pathogene kiem Selectieve agar Morfologie Voorkomen Ziektes
Resistenties 
antibiotica

EEsscchheerriicchhiiaa  ccoollii
Eosine Methyleen 

Blauw Agar
Gram- neg. en 
staafvormig

Darm van mens
Infecties aan het 

spijsverteringsstelsel 
en de urinewegen

Ampicilline, Doxycycline 
en Cotrimoxazol

EEnntteerroobbaacctteerr  
aaeerrooggeenneess

Eosine Methyleen 
Blauw Agar

Gram- neg. en 
staafvormig

Darm van mens

Infecties aan het 
spijsverteringsstelsel 

en de urinewegen, 
meningitis

Imipenem, cefepime, 
colistin en polymyxine

AAcciinneettoobbaacctteerr  
bbaauummaannnniiii

Brilliance CRE Agar
Gram- neg. en 
staafvormig

Bodem en water

Infecties aan de 
longen, de huid, het 

spijsverteringsstelsel 
en de hersenen

Penicilline, 
Caphalosporine

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
ssaapprroopphhyyttiiccuuss

Brilliance Staph 24 
Agar

Gram- pos. en 
kogelvormig

Darmflora (mens en 
dier)

Infecties aan het 
spijsverteringsstelsel

geschikte therapieën 
met ciprofloxacine, 

cotrimoxazol en 
trimethoprim

EEnntteerrooccooccccuuss  ffaaeecciiuumm Brilliance VRE Agar
Gram- pos. en 
kogelvormig

Darmflora (mens en 
dier)

nosocomiale ziektes 
(infecties aan het 

spijsverteringsstelsel)

Piperacilline en 
glycopeptiden

EEnntteerrooccooccccuuss  ffaaeeccaalliiss Brilliance VRE Agar
Gram- pos. en 
kogelvormig

Darmflora (mens en 
dier) 

nosocomiale ziektes 
(infecties aan het 

spijsverteringsstelsel)

Penicilline G en 
carbapenemen

PPsseeuuddoommoonnaass  
aaeerrooggiinnoossaa

Cetrimide Agar
Gram- neg. en 
staafvormig

vochtige en droge 
omgeving

nosocomiale ziektes, 
pneumonia, infecties 
aan de longen en de 

huid, 

Penicilline, β-
lactamases, 

phosfomycine

KKlleebbssiieellllaa  
ppnneeuummoonniiaaee

Brilliance ESBL
Gram- neg. en 
staafvormig

Darmflora

nosocomiale ziektes 
(pneumonia en 

infecties aan het 
spijsverteringsstelsel)

Penicilline G en 
aminopenicilline

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
aauurreeuuss

Brilliance Staph 24 
Agar

Gram- pos. en 
kogelvormig

Huid, neus en 
genitaliën

Methicilline en 
penicilline

nosocomiale ziektes                                    
Maag- en darminfecties

OVERZICHT: MULTIRESISTENTE KIEMEN



Wij stellen de norm!
Uiterst effectief, efficiënt en duurzaam. 
Naar het voorbeeld van de natuur en haar kringlopen.

Zuiver water,  
zuiver milieu –  
voor onze toekomstige  
generaties. 
—  Ing. Dr. h.c. Ulrich Kubinger 

CEO VTA-groep

„

VTA Česká republika spol. s r.o.
Větrná 1454/72
CZ-37005 České Budějovice
Tel.: +420 385 514 747

VTA Schweiz GmbH
Kalchbühlstrasse 40
CH-7000 Chur
Tel.: +41 81 252 27-09

VTA Deutschland GmbH
Henneberger Str. 1 
D-94036 Passau
Tel.: +49 851 988 98-0

VTA Austria GmbH 
VTA Technologie GmbH
Umweltpark 1 
A-4681 Rottenbach
Tel.: +43 7732 4133

www.vta.cc vta@vta.cc

We clean water.


