
MIT HASZNÁLJON ZÖLD-ALGA ELLEN?! 
 

POND  CLEAR  
Kiszerelése: 500  ml,  2000 ml  1.000 ml, 500 ml,  

( óvatos, minden tónál előzőleg tesztelt adagolást igényel!),  

Hatása: 

Környezetbarát, nagyobb kiszerelésű „tóvíz-derítő biokémiai adalék”, melynek alkalmazása 

nagyobb vízvolumenű tavaknál gazdaságos. Hatása hasonló az előző termékekhez. 

Általános esetekben 50 ml adalékot kell 150 liternyi tóvízhez számolni. 

A POND CLEAR adalékot főként lágyvizű ≤ 8  pH és  alacsony  ≤ 8  GH vízkeménységű  

tavaknál ajánlott alkalmazni, mely értékeknél elegendő 25 ml POND CLEAR 150 liter 

tóvízhez. 

 

Használata: 

Ügyelni kell arra, hogy az algairtás (mivel az algák nagy oxigén-termelők) következtében ne 

következzen be pld. halastavaknál nagy oxigén-vesztés! 

Használat előtt a terméket jól fel kell rázni, és a tóban levő víz mennyiségét és PH-értékét ill. 

GH-GK értékeit (a kapható „vízminőség teszterrel”) a lehető legpontosabban meg kell 

határozni. Célszerű a szükséges mennyiségű POND CLEAR folyadékot cca. 5-6 liter 

csapvizet tartalmazó öntözőkannában összekeverve, egyenletesen ráöntözni a tóvíz felszínére. 

A kezelés után a hatás 6 órán belül megmutatkozik. Erre az időre minden vízforgatást 

(pumpa, csobogó, stb) le kell állítani. A tóvízben levő szerves hulladékok ez alatt az idő alatt 

kis foltokban összeállnak, melyeket célszerű hálóval vagy a  „CLEAN MAGIC ” mechanikus 

tóvízüledék eltávolítóval kiszűrni. 

 

STROBINOL „ALGAFALÓ”  
Kiszerelése: 3000 ml-nek megfelelő termék max. 5000 liternyi tóvízhez. 

Hatása: Nagyon hatékony természetes algairtó, melynek fő összetevője a labdacsformára 

préselt árpaszalma. A termék rendkívül hatékonyan használható tavak vízének különböző 

típusú algásodása ellen! 

A termék 100 % -ig természetes, biológiailag lebontható szerves anyagokat tartalmaz. 

Eredményesen alkalmazható a zöld, a fonalas és az úszó algák ellen is! Ezeket az algákat 

kipusztítja a vízből és megakadályozza újrafejlődésüket! A készítmény hatása abban van, 

hogy alkalmazásával mikroszkopikus méretű algafaló planktonok fejlődnek a vízben és ezek 

„felfalják” az algákat. A tóvíz átlátszó és tiszta lesz! 

Használati utasítás: 

Egy csomagnyi termék maximum 5000 liter vízhez elegendő.  Nagyobb víztartalmú tavakhoz 

több csomagot kell egyszerre felhasználni! 

A terméket a vele együtt csomagolt hálóba kell önteni, és jól elkötözni. Az így csomagolt 

terméket kell a tóba helyezni. Legjobb, ha szökőkút, csobogó, vízesés, a mechanikus szűrő 

kifolyócsonkja, stb. mellé kerül elhelyezésre! A termék hatása néhány hónap múlva csökken, 

ezért szezononként egyszer megújítandó. A kivett anyag komposztálható. 

 


