NED

GEBRUIKSAANWIJZING

AQUATIC NATURE’s REMIN-TROPICAL is een remineraliseringszout, speciaal ontwikkeld ter
opwaardering van osmose- of zacht leidingswater. Het bevat naast mineralen en sporenelementen, ijzer
en mangaan die belangrijk zijn voor planten en bacteriën. Verder wordt gebruik gemaakt van een hoog
moleculaire organische verbinding om de slijmhuid te beschermen.

GEBRUIK
Neem een beker en vul deze met ongeveer 1 liter osmose of aquariumwater.
Doe de gewenste hoeveelheid REMIN-TROPICAL in de beker en roer lichtjes tot de REMIN TROPICAL
opgelost is.
Giet de opgeloste mineralen in het aquarium en dit liefst aan de uitstroming van een pomp zodat een
verdeling in optimale omstandigheden kan verlopen
Een afgestreken lepel = +/- 3,5 gram
De KH en GH waarden worden ook verhoogd zie onderstaande tabel (voorbeeld per 100 l) :
REMIN-TROPICAL
dKH
dGH
4g
0,54
1
20 g
2,7
5
40 g
5,4
10

OPGELET
REMIN–TROPICAL niet direct in het aquarium toevoegen. Schade aan vissen en planten kan ontstaan
door zinkende zoutkristallen.
Niet als concentraat in een te kleine hoeveelheid water oplossen, want een deel van de zoutkristallen komt
daardoor in oververzadiging en wordt zodoende onoplosbaar.

INHOUD
1 Doseerlepel, 1 gebruiksaanwijzing.

COMPOSITION - REMIN-TROPICAL
Ca2+
Na+
Mg2+
K+

48,70
31,89
8,02
11,39

HCO3SO42Cl-

44,25
31,31
24,45

TIP
REMIN-TROPICAL is vrij van fosfaat en nitraat.
Voor uw discusvissen is er het AQUATIC NATURE REMIN-DISCUS. Voor uw cichliden uit het Malawi-,
Tanganyka-, en Victoriameer, die een alkalisch water eisen kan men AQUATIC NATURE REMINCICHLID aanwenden. Wenst men enkel de KH of enkel de GH waarden te verhogen ,dan word het
gebruik van KH+ of GH+ van AQUATIC NATURE aanbevolen.
(Photo verpakking: Visje: HYPHESSOBRYCON ROBERTI dit visje word best in groep (ong 10 stuks )
gehouden, de mannetjes zijn op hun mooist bij het baltsen. Deze zalmpjes voelen zich uitstekend bij zacht
water en een dicht beplant aquarium./ Plant : Micranthenum micranthemoides. Voor en middengrond
beplanting. Gevoelige plant die een sterke belichting verlangd en regelmatig moet gesnoeid worden.)
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