
Aqua Cleara Cl
ear
Gör så att svävalger (grönt vatten) klumpar ihop sig och lätt kan avlägsnas. 
Mest effektivt inom normala pH värden 6,5-8,5. 
Oskadligt för fiskar och växter

Dosering
10 ml till 450 liter vatten.

Så här använder du Aqua Clear
1. Försök alltid att räkna ut vattenvolymen så noggrant som möjlig och följ doseringsanvisningen. 
2. Flaskans doserings mått är på 10 ml.
3. Blanda gärna ut uppmätt dos med lite vatten från dammen innan du häller preparatet i dammen. Ej skadligt vid överdosering

Aqua Clear är inte ett algdödande medel och utgör därför inget hot mot din damms biologiska system. Det fungerar genom att klumpa ihop svä-
valger (som orsakar grönt, grumligt vatten) till större partiklar som sjunker till bottnen eller kan fångas upp i filtret. Det är viktigt att avlägsna 
ihopklumpade alger då de annars kan orsaka syrebrist när de bryts ned. Enklast görs det genom en håv samt att tillsätta Mikro Start och använda 
ett mekaniskt filter som samlar upp sedimentet som bildas.
Aqua Clear är mycket effektivt inom normala pH värden 6,5-8,0. Utanför det här intervallet blir preparatet betydligt mindre effektivt och 
lämnar ofta en brunaktig grumling. Om det här händer kontrollera pH värdet med Pondteams Testset och justera pH värdet till riktiga nivåer. 
Det kommer både fiskar och växter tacka er för.  För alger som sitter fast i långa trådar används Algo Stop, algosol eller antialg..
OBS! Aqua Clear hjälper bara mot grönt vatten (svävalger) och har ingen effekt mot andra typer av alger

Följ alltid doseringen i förpackningen. Späd gärna ut medlet i en vattenkanna så är det lättare att få en jämn fördelning.

 
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.


