
Anti Alg
 
Anti Alg är ett medel som snabbt och effektivt bekämpar trådalger i din damm.

Innehåll
250 gr till 5000 liter vatten.
1.2 kg till 24.000 liter vatten.
 
Användningsområde
Anti Alg är avsett för att bekämpa kraftiga angrepp av trådalger. Alger som sitter fast på stenar, rötter, växter med mera kan ibland vara ett 
stort problem. Anti Alg hjälper snabbt i de fallen. 
 
Effekt 
Anti Alg hjälper snabbt och algerna lossnar från underlaget. Medlet gör att algerna "oxideras" och snabbt minimeras. Det är mycket viktigt att 
alger som lossnat från underlaget avlägsnas så inte näringsinnehållet i dammen ökas. Anti Alg ökar även syrehalten genom oxidation i vattnet. 
 
Dosering
1 doseringsmått (10gr) per 200 liter vatten.

Så här använder du Anti Alg
För att ge bästa effekt bör Anti Alg doseras direkt på trådalgerna men även när det löses upp i lite vatten har medlet effekt. Anti Alg skall inte 
doseras mer än två ggr inom en 14 dagars period. Därefter måste du vänta ca 1 månad. Efter avslutad behandling skall vattenvärdena återstäl-
las med Pond Balans eller Koi Stabil efter ca 1 vecka.

Observera
Ibland kan trådalger vara en indikation på dålig vattenkvalité, i dessa fall kan tillsättande av Anti Alg vara farligt för redan sjuka eller försva-
gade fiskar. Detta p.g.a. att Anti Alg snabbt förändrar vattenvärdena i dammen, vilket kan stressa redan dåliga fiskar. Det är därför viktigt att 
kontrollera vattenvärdena innan Anti Alg används, detta görs enkelt med Pondteams Multitest mätstickor.
Vid användande av Anti Alg, följ bruksanvisningen noggrannt och överdosera inte. Anti Alg är ofarligt för dammens fiskar och växter vid 
normal användning enligt bruksanvisningen. Dammvattnet kan utan problem användas för att vattna trädgårdens växter.
 
Varning
I enstaka fall, kan Koi karp reagera negativt på Anti Alg. Detta i fall där fiskarna redan är svaga som t.ex. genom sjukdom, medicinering eller 
dålig vattenkvalité. Om så är fallet skall Anti Alg användas restriktivt.
Efter ca en vecka bör Pond Balans eller Koi Stabil användas för att ge stabila vattenvärden

Följ alltid doseringen i förpackningen. 
 
Alla preparat är klassificerade till CHIP3 (Kemiska farlighetsinformation och förpackningsregler) 
EU 16 sidiga säkerhetsdatablad kan fås vid hänvändelse till PondTeam AB på www.pondteam.com eller e-post: info@pondteam.se 
Alla preparat förvaras oåtkomligt för barn

Viktigt 
Alla vattenpreparat är testade och tillverkade med största omsorg och har en beprövad effekt. Då alla trädgårdsdammar är olika, och sekundä-
ra effekter är möjliga påtar sig Pondteam inget ansvar för skador i de fallen. Det kan t.ex. gälla döda fiskar eller växter. Algmedel som tillsätts 
kan orsaka syrebrist eller avge gifter om de döda algerna inte avlägsnas. Vattenvärden kan också påverkas eftersom förhållanden ändras. Det 
är mycket ovanligt men kan förekomma.
 


