AquaActiv ALGo Universal - univerzální přípravek na hubení řas, zabraňuje růstu řas.
ALGo Universal působí bezpečně proti nejčastějším druhům řas, jako jsou vláknité, zelené i plovoucí
řasy bez toho, aby docházelo k trvalému poškození ekosystému jezírka. Cíleně je napaden organismus
a látková výměna řas, přípravek zabraňuje fotosyntéze. Tím postupně řasy odumírají. Při pravidelném
používání je zabráněno dalšímu růstu řas. Přípravek je dobře snášen vodními rostlinami, rybami a
mikroorganismy. Neobsahuje měď.
Návod na použití:
K nadměrnému růstu řas dochází především u čisté, průzračně vody, která je však bohatá na živiny.
Řasy nenarušují pouze celkový optický dojem, ale mohou poškodit také rostliny a ryby (v extrémních
případech mohou zapříčinit nedostatek kyslíku)
Použití:
Před použitím přípravku AquaActiv AlGo Universal by již mělo být co největší množství řas vyloveno,
aby bylo zamezeno kritickému úbytku kyslíku.
Prosím zajistěte během a po použití tohoto přípravku dostatečný přívod kyslíku, případně použitím
provzdušňovacích čerpadel OASE AquaOxy. Navíc zajistěte dostatečný pohyb vody, aby mohla účinná
látka působit optimálně ve všech částech jezírka. Pro lokální ošetření řas například v potůčkových
tocích může být k ošetření dodatečně použit přípravek AquaActiv AlGo Direct.
Dávkování:
Před použitím obsah láhve důkladně protřepejte. Dávkovacího pohárek o objemu 50 ml použijte na
1.000 litrů vody v jezírku. Potřebné množství rovnoměrně rozlejte na hladinu vody. Při intenzivním
růstu řas se doporučuje následné dávkování polovičního množství po uplynutí cca 4 týdnů.
Účinek se projeví v časovém období cca 2-3 týdny , přípravek využívá aktivní látkovou výměnu řas.
Pokyny:
V jezírkách s rybami by měl být přípravek AlGo Universal používán pouze pokud je zajištěno
dostatečné zásobování kyslíkem pomocí filtrační techniky nebo oběhového či provzdušňovacího
čerpadla. UV lampy musí být po dobu prvních 10 dnů po ošetření vypnuty. Ve vzácných případech
může dojít k poškození citlivých druhů leknínů nebo jezírkových rostlin, které se však zpravidla rychle
zotaví. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nepoužívejte ve vodách s rybami a ostatními
živočichy určenými ke konzumaci.
Účinná látka ve 100 ml: monolinuron 0,75 g. Obsahuje formaldehyd 0,18%. Může vyvolat alergické
reakce. Při nesprávném dávkování je škodlivý pro vodní organismy a ve vodách může mít nepříznivé
účinky. Před použitím si pozorně přečtěte návod. Nesmí se dostat do rukou dětí. Složení účinných
látek se řídí technickým listem. Minimální trvanlivost do:/Číslo šarže: viz. dno nádoby, označení podle
směrnice EU 98/8/EG: typ produktu 2
Registrační číslo typu: N-42703.
Skladujte v suchém prostředí, nevystavujte mrazu a teplotám nad 35 °C. Chraňte před UV zářením.

Tento produkt a jeho nádoba musí být podrobeny likvidaci nebezpečného odpadu. Nesmí se dostat
do kanalizace.
Objem: uveden na zadní straně obalu
250 ml pro jezírko o objemu vody 5.000 litrů
500 ml pro jezírko o objemu vody 10.000 litrů
5 l pro jezírko o objemu vody 100.000 litrů

