Přípravky
pro
jezírka

Péče o vodu v přírodních nádržích,
koupacích i okrasných, představuje
na rozdíl od bazénů zcela nezbytnou
kombinaci mechanických – filtračních,
technických (UV lampy) a biologickochemických procesů. Ke každému
jezírku je proto nutné přistupovat
individuálně, už při jeho plánování
a zakládání. Základem kvalitní, čisté
vody v přírodních biotopech je zajištění
dostatečného a pravidelného čištění,
provzdušňování a filtrace, vhodné
osazení rostlinami, odstraňováním
usazenin a kalů a odpovídající
péče o vodu a její rovnováhu.

Úprava vody v jezírku
preventivní a pravidelná péče o vodu

ÚDRŽBA BIO JEZÍREK
udržování stabilní hodnoty pH vody

JEZÍRKO pH mínus
flokulace, prevence růstu řas

KŘIŠŤÁLOVÉ JEZÍRKO

ÚDRŽBA
BIO JEZÍREK

Údržba Bio Jezírek je vysoce účinná,vyvážená směs enzymů
a bakterií pro čištění a údržbu jezírek a biotopů s přítomností
vodních rostlin a živočichů. Rozkládá nečistoty a snižuje
obsah živin pro růst řas a tím projasňuje vodu a nastavuje
biologickou rovnováhu. Organické nečistoty, kaly a odumřelé
řasy slouží také jako potrava pro obsažené bakterie. Je šetrná
k životnímu prostředí a živým organismům.
Pro optimální volbu spotřeby a dávkování
je vyráběna ve 3 velikostech balení :
100 gr postačí pro ošetření cca 20 m3, po dobu 1 měsíce
250 gr postačí pro ošetření cca 50 m3, po dobu 1 měsíce
1000 gr postačí pro ošetření cca 200 m3, po dobu 1 měsíce

JEZÍRKO
pH
mínus

pH Mínus je granulovaný přípravek pro zvýšení kyselosti
(snížení hodnoty pH) vody. Doporučená hodnota pH v jezírku
je v rozmezí 6,8–7,8. Při těchto hodnotách je zajištěno optimální působení ostatních přípravků pro ošetření vody a tím
její zdra-votní nezávadnost a snižují se vhodné podmínky pro
množení řas a sinic. Pro pravidelné měření hodnot pH použijte
testery z bazénového sortimentu. Neupravujte hodnoty pH
šokově – změna by v průběhu 24 hodin neměla překročit
1,0 stupně. Při výpočtu dávkování je potřeba zohlednit tvrdost
vody – vyšší tvrdost bude vyžadovat vyšší spotřebu přípravku.
1600 gr	postačí přibližně pro úpravu 40 m3 o 0,5 stupně pH
(dávkování 8 gr / 1 m3 / 0,1 st.)

KŘIŠŤÁLOVÉ
JEZÍRKO

Křišťálové jezírko je tekutý, anorganický přípravek pro
úpravu vody. Vyvločkuje jemné zákalové nečistoty včetně
fosforu do vloček, které lze pak zachytit ve filtraci nebo odsát
ze dna jezírka. Odstraňuje také řasy ve vznosu a snižuje obsah
jejich živin.
Odpovídající dávku flokulantu smíchejte s vodou a aplikujte
nejlépe na hladinu jezírka. Následně (nejlépe druhý den) odsajte usazené nečistoty a řasy ze dna.
1000 ml	postačí přibližně pro vyvločkování 60–100 m3
(dávkování 10–15 ml / 1 m3)

Informujte se u našich prodejců na další produkty pro péči
o vodu – síťky, teploměry, testery…, případně se poraďte
o vhodnosti použití dalších produktů pro úpravu vody.
Společnost Donauchem je dodavatelem také kompletní řady
produktů pro úpravu pitné, procesní a bazénové vody.
Distribuce v ČR:
DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel. +420 317 070 220, fax +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz
Distribúcia v SR:
DONAUCHEM spol. s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
tel. +421 249 206 510, fax +421 249 206 500
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk

