
EGYÉB TÓVÍZÁPOLÓ SZEREK 
 

 

BIOFIT SPRING TREATMENT  
Speciális tó víz adalék, melyet csak tavasszal, februártól-májusig célszerű alkalmazni  

a tavaszi halpusztulás megelőzésére-megakadályozására. 

Kiszerelése: 250 ml flakonokban. 

Alkalmazása: a címkén lévő szöveges ajánlás szerint. 
 

BIO - OXYDATOR 2300 ml 
a tiszta- és egészséges vizű tóért! Kiszerelése: 2300 ml, mely 25 m2 felületre elegendő. 

Hatása: szétoszlatja a szerves fenékiszapot, illetve megakadályozza annak képződését. 

Termékleírás: 

A tóba hulló falevelek, vízinövény részecskék és halürülék/ haltáp maradékok egyre jobban 

telítik, „szennyezik” a tófeneket. Amennyiben ez szegényes oxigéncserével is párosul, akkor 

ez a tófenékre ülepedett „szennyezett réteg” elsavanyodásával ill. az organikus hulladék 

bakteriális felszaporodásával is együtt jár. 

Mindez igen kedvezőtlen tó víz-állapothoz vezet, éspedig a vízinövények fejlődése leáll  

és beindul az intenzív alga képződés! 

A VELDA cég BIO-OXYDATOR terméke átalakítja/lebontja a szerves fenékiszapot, 

és megakadályozza az organikus fenékiszap kialakulását. 

A BIO-OXYDATOR alkotóelemei háromféle kedvező hatást fejtenek ki: 

1.) A termék PH-értéket szabályozó szemcséi akadályozzák meg a tófenéken összegyűlő 

iszap elsavanyodását. 

2.) A termék natúr-mészkő adaléka lassan oldódik fel a tóvízben és így biztosítja a 

megfelelő vízkeménységet a tófenék környezetében. 

3.) A termékbe adagolt (mély hűtve szárított) mikroorganizmusok a vízzel érintkezve 

azonnal hozzákezdenek a fenékre ülepedett hulladékok bakteriális átalakításához 

 

Használati utasítás: 

A tó-alapterület szerinti m2-ként 4-5 evőkanál BIO-OXYDATOR-t kell a tó víz felszínén 

egyenletesen szétszórni. 14 nap múlva ezt megismételni. Egy flakon BIO-OXYDATOR 

maximálisan 25 m2 tófenék-alapterületű tó (kétszeri) kezeléséhez elegendő. 

A kezelés bármely évszakban elvégezhető. (Tavaszi vagy őszi tóápolás esetén ajánlott a nagy 

mennyiségben a tóba hullott falevél mechanikus eltávolítása a kezelés megkezdése előtt!!!) 

BACTERIAL FILTERSTART 

Általános 

A Bacterial Filterstart segítségével fagyasztva szárított mikroorganizmus tenyészethez jutunk. 

Ezeket a működő tószűrőhöz adva, 24 órán belül billiós nagyságrendű nitrifikáló baktérium 

képződik.  Ugyan ezek mikroszkopikus méretűek, de nélkülözhetetlenek a tó életéhez.   

A nitrifikáló baktériumok fontos szerepet játszanak a szerves anyagok lebontásában és 

deminarizálásában, biztosítják a szerves hulladék tápanyaggá történő átalakítását. A  

 

BACTERIAL FILTERSTART JELENTŐSÉGE 

Amikor új filtert építünk be, vagy a már meglévő filtert látjuk el új töltőanyagokkal,  

kb. 6- 8 hétig fog tartani, amíg elegendő mikroorganizmus fejlődik. 

Hogy gyorsan elérjük a biológiai működést, a Bacterial Filterstartot adjuk a 

filterszubsztrátumhoz.  A pozitív hatás ily módon szinte azonnal érvényesül. 



HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Egy tasak Bacterial Filterstart 20ml. –t tartalmaz, mely egy maximum 1000 liter kapacitású tó 

beindításához elegendő mennyiség. 

Kisebb filterekhez csak 1/3 részt használjunk. Az esetleges túladagolás nem okozhat 

semmiféle problémát. Egyszerűen szórjuk a kívánt mennyiséget a filterszubsztrátum            

legfelső rétegébe. 

 Ez a csomag billiós nagyságrendű nitrifikáló baktériumot tartalmaz (5 különböző típust) 

melyek 24 órán belül aktívvá válnak a filterben. 

Ezek a mikroorganizmusok nélkülözhetetlenek a biológiai szűréshez.  

 Zárt csomagolásban korlátlan ideig eláll. 

 

BACTERIAL 
Biztosítja a biológiai egyensúlyt. 

Segít megelőzni a tó aljasodásával kapcsolatos problémákat. 

24 órán belül 20 billió nitrifikáló baktérium képződik. 

 

Használati utasítás: 

Vizsgáljuk meg a tó vizét és győződjünk meg az optimális értékéről. 

Amennyiben sok alga van, először távolítsuk el azt. (fonalalga) 

Ha a tó alján kevés a szubsztrátum, tanácsos feltölteni. 

Új tó telepítésénél a Bacterialt össze lehet keverni a tó szubsztrátummal. 

A már létező tónál a Bacterialt egyszerűen csak beleönthetjük a vízbe. 

QUICKTESTS Gyorsteszt 

Segítségével könnyen áttekintést kaphatunk a tó vizének minőségéről. 

Pontosan és gyorsan megméri a PH, GH és KH, valamint a vas, nitrit és ammónium /ammónia 

értékeket. 

 

Használati utasítás: 

Vizsgáljuk meg a tóvizet a gyorsteszttel.  

Ha a vízminőség nem optimális, igazítsuk az értékeket a GH-Plus, Mineral Plus, KH-Plus, 

PH-Min vagy Bio pH-Min szerint. 

Amennyiben a GH érték túl alacsony, mindig ennek a beállításával kezdje, mivel a GH 

érték befolyásolja a többi értéket. 

DUO GH/KH Plus 

Ásványi anyagokkal kezeli a tó vizét, így növeli a tó GH és KH értékét. 

1 literes koncentrátum.  

Felhasználás:  

A mellékelt adagoló cca. 300 literhez elegendő. 

Oldjuk fel a szükséges mennyiségű Duo GH/KH Plust vízben, és permetezzük a víz felszínére. 

1 csomag 10 000 liter tó víz mennyiséghez elegendő. 

TESZT SZETT 

Pontosan méri a pH, GH és KH értékeket, segítségével gyorsan és pontosan meghatározható a 

víz minősége. 

A három legfontosabb víztesztet tartalmazza: 

*  JH teszt: A Velda JH teszt segítségével a teljes vízkeménység gyorsan és igen nagy  

    pontossággal határozható meg. A vízkeménységet DH-ban, a német skála szerint méri. 



*  CH teszt: Segítségével a karbonát keménység gyorsan, pontosan meghatározható.  

    A karbonát keménységet DH-ban, a német skála szerint méri. 

*   pH-teszt: a Velda Ph mérő segítségével a tó vizének pH érték gyorsan és pontosan  

    határozható meg. A Velda teszt pH 5 – pH 9- értékig terjed, pontossága ± 0,2 pH. 

 

Tartalmaz: 10 ml –es üveg JH/CH/pH,  40 ml-es kalibrált edény, 5 ml-es adagoló pipetta 

és használati utasítás. 

 

Tanácsok a használathoz: 

Teszteljük a tó vizét a Teszt-szettel. 

 

Ha a vízminőség nem optimális, állítsuk be az értékeket a GH-plusszal, Mineral Plusszal, 

KH-plusszal, pH –mínusszal vagy a Bio pH-mínusszal. 

 

Amennyiben a GH érték túl alacsony, mindig ennek a beállításával kezdje, mivel a GH érték 

befolyásolja a többi értéket. 

COMPUTERES TÓVÍZ –TESZT 

Előírás: 

Processor: Pentium 1 –től 

CD-Rom: minimum 2 – sebességű 

Software: minimális Windows 95 

 

Üzembe helyezés: 

Helyezze be a CD-Romot a CD-Rom lejátszóba. Ha a computer helyesen van installálva, 

a CD-Rom automatikusan elindul. Amennyiben ez nem történik meg, kattintsunk kétszer 

a bal egérgombbal a CD-re, majd kétszer a Set-up – ra.  A Set-up program most elindult. 

Kövesse a képernyőn látható utasításokat. 

Az első alkalommal, hogy elindítjuk a programot, License –code -ot kell alkalmazni. 

Ez a License kód a CD borító hátsó címkéjén található. 

Fontos: Ügyeljünk a License kód pontos alkalmazására, egyébként a rendszer megtagadja a 

belépést. Szenteljünk különös figyelmet a nagybetűk és a kettőspontok helyes használatára! 

Installáció után a menü megjelenik. Innen lehet választani a Water test (vízteszt) és  

az Extensive (kiterjesztés) között. 

 

Water test (vízteszt) menü: 

Ha a Water-test- re kattintunk, a Water test data (vízteszt adatok) képernyő automatikusan 

feltűnik. Töltsük fel az adatokat. 

 

A második vízteszt után a képernyő jobb alján egy grafikont találhatunk. Itt az adatokat össze 

lehet hasonlítani, miután másodszor is elvégeztük a tesztet. 

Az „Extensive” –ben módosíthatjuk az adatokat, mint pl. halak mennyisége, tó típusa stb. 

 

Ha azt szeretnénk látni, mit írtunk a Memo-ba, klikkeljünk a View ikonra. 

Itt például nyomon követhetjük, hogy az utolsó teszt után milyen intézkedéseket tettünk. 

 

Ha tanácsot szeretnénk kérni, ez esetben menjünk az Advice –ra. Természetesen ki is lehet 

nyomtatni ezeket a tanácsokat, a ily módon minden információ kézzel fogható lesz. 

 

Sok sikert kívánunk a használathoz! 


