
Biologisk løsning der øger nedbrydningen 
af organisk materiale i søer, akvakultur 
og fiskedamme

 Anvendes til:

•	Nedbrydning	af	rester	af	
fiskefoder, fiske ekskremen-
ter og organisk materiale på 
bunden.

•	Forebyggende	vedligehol-
delse af vandområder.

•	Bassinstarter.

•	Søer,	akvarier	og	
 fiskedamme.

Produktinformation: 
PondClean® er et naturligt, ugiftigt, 
mikrobiologisk produkt udviklet til 
at nedbryde rester af fiskefoder, 
fiskeekskrementer og andet organisk 
materiale	i	vand.	Forsøg	bekræfter,	
at produktet reducerer både skidt 
og	bundslam	og	holder	bunden	ren	i	
vandet. 

PondClean® anvendes kommercielt 
i akvakultur mange steder i verden. 
Erfaringerne med PondClean® til pro-
duktion af rejer i rejefarme i Asien 
viser, at der på bunden af bassiner 
behandlet	med	PondClean® ikke er 
store problemer med giftige stoffer 
som ammoniak og svovlbrinte, samt 
kun få problemer med bundlevende 

alger.	Bassinbunden	holdes	ren	og	fri	
for skidt og bundslammet fra ned-
brudt organisk materiale er drastisk 
reduceret.  

Mikroorganismerne nedbryder det 
organiske materiale til CO2 og 
næringsstoffer.	En	stor	del	bliver	
bundet i mikroorganismerne og ind-
går	på	den	måde	i	søens	fødekæde.	
Dermed	bliver	der	færre	næringsstof-
fer	tilgængelige	for	algerne,	hvilket	
betyder klarere vand og mindre risiko 
for algeopblomstringer. Ved at tilføre 
PondClean® løbende gennem som-
meren	opretholdes	en	høj	biomasse	
af	mikroorganismer,	hvilket	sikrer	en	
høj	nedbrydningshastighed	af	organisk	
materiale og reducerer risikoen for 
algeopblomstringer. 

Den forbedrede tilstand i vandet 
mindsker desuden risikoen for proble-
mer	med	iltsvind	og	høje	koncentra-
tioner af ammoniak og svovl, der kan 
være	skadelige	for	fisk	og	vandets	
øvrige dyreliv.

PondClean® kan med fordel anvendes 
sammen	med	PondProtect,	hvilket	
yderligere mindsker risikoen for pro-
blemer	med	især	ammoniak.	

Til	behandling	mod	trådalger	anbefales	
PondRelief®. 

PondClean®

Biologisk Bassinrens og Bassinstarter
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Vores målsætning som leverandør er:
At levere de bedste organiske produkter 
til miljøvenlig og naturlig pleje af 
haven, grønne anlæg og golfbaner 
Med et minimum af pesticider.

Klart vand
uden brug 
af kemi

Anvendes til:
•	Nedbrydning	af	rester	af	fiskefo-

der, fiskeekskrementer og organisk 
materiale på bunden

•	Forebyggende	vedligeholdelse	af	
vandområder 

•	Søer,	akvarier	og	fiskedamme

Hvornår anvendes PondClean®:
Hver 2. – 4. uge fra april - september 
og/eller ved vandtemperatur over 
9º C. Virker bedst forebyggende. 

Dosering som Bassin Rens:
5	gram	pr	1000L	vand	hver	anden	uge.	
Ved mange fisk: 15 gram pr 1000L 
vand	hver	anden	uge.
Tilsættes	direkte	i	vandet.	Pulveret	
opløses	hurtigt.	Fordel	pulveret	så	
jævnt	som	muligt	ud	over	hele	arealet.

Dosering som Bassin Starter: 
30gram pr 1000L vand. Dette gives 
blot 1 gang efter tilførsel af nyt 
vand	fra	hane	eller	fra	regnvand	til	
damme, akvarier, fiskedamme mm. 
PondClean® modner vandet og gør 
vandet biologisk aktivt således at den 
mikrobiologiske balance i vandet lyn-
hurtigt	genetableres.

Dosering	også	afhængig	af	mængden	
af	fisk,	fodertyper,	fodermængder	og	
vand temperatur. 

Pakningsstørrelse: 
Poser á 200gram med 20 poser pr 
karton. 

GroGreen PondClean®

- den biologiske 
løsning

Brugsanvisning:
•	Håndteres	med	tørre	hænder	eller	
med	handsker

•	Fordel	pulveret	jævnt	over	hele	
vandets overfladeareal 

•	Effektivt	i	vand	med	pH	fra	5,8	-	8,5	
•	Effektivt	ved	vandtemperaturer	fra	

9 til 38 ºC vandtemperatur
•	Kan	med	fordel	opslemmes	i	vand	

og bringes ud med vandkande 

Generelle Forholdsregler:
•	Opbevares	tillukket,	tempereret	og	

tørt 
•	Opbevares	utilgængeligt	for	børn
•	Kan	skade	hvis	produktet	indtages	
eller	inhaleres

•	Vask	hænder	efter	brug
•	2	års	holdbarhed

Indhold:
Naturligt	forekommende	aktive	og	
sporedannende bakteriekulturer 
opblandet i klidpulver.
Indeholder	1milliard	bakterier	
cfu/gram.	Produktet	har	en	lys-
brunlig farve med en svag duft af 
gær.	Produktet	indeholder	kun	
mikroorganismer, der er Klasse I. 
Mikroorganismerne er ikke giftige, 
ikke patogene, ikke genmanipule-
rede. Det er naturligt forekommende 
mikroorganismer, der findes overalt 
i verden. Også i akvakulturer og i 
bundslam.
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