NL GEBRUIKSAANWIJZING
Bij het inrichten van het aquarium, ontstaat er soms een vertroebeling van het
water, dit kan veroorzaakt worden door het niet biologisch functioneren van de
filter, ongewassen decoratie,zweefalgen, onzuiver water of een bodemgrond die
opgedwarreld word bij het vullen met water.
Het gebruik van Aqua-Crystal zorgt er in deze situaties voor dat het water in een
korte tijd een kristalhelder word, de allerkleinste stofdeeltjes worden verblokt en
slaan neer.
Aqua-Crystal verwijderd eveneens phosphaten,opgelost koper en ondersteunt de
filter in zijn werking .
GEBRUIK
Voeg 25 druppels per 50 liter aan het aquariumwater toe, druppel zo dicht mogelijk
bij de uitlaat van een werkende filterpomp om zodoende een goede verdeling van
Aqua-Crystal in het aquarium te bekomen.
Het uitvlokken begint direct, de allerkleinste deeltjes worden door de inwerking
samengeklit, verblokken en slaan neer, in de meeste gevallen is het aquariumwater
reeds na enkele uren kristalhelder.
De werking van Aqua-Crystal word sterk verbeterd indien men nu gedurende
enkele uren het filter afstelt.
Na het uitvlokkings proces, is het aanbevolen om de neergeslagen kleine deeltjes
met een darm af te hevelen en daarna het filter terug in werking te stellen.
Als er niet afgeheveld word moet het filter na enkele dagen gekuist worden.
Indien nodig kan men na 24 uur de behandeling herhalen, opgelet doch slechts
met een halve dosis.
BELANGRIJK
Door het uitvlokkings proces kan de KH waarde een neerwaartse beweging
maken.Indien dit gebeurt gebruik dan de KH+ van Aquatic Nature.
Een optimale werking word bekomen bij een minimale Ph waarde van 7 TOT 7,5
De karbonaat hardheid moet minstens 4° tot 6° bedragen.
Om de KH waarde te meten gebruik de Indicator Test 5N1van Aquatic Nature.
Na het gebruik van Aqua-Crystal is het gebruik van Bio-Bacter 2 in 1
aangewezen om het biologisch evenwicht te ondersteunen .
Buiten het gebruik van kinderen houden
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