
Biologisk lösning som ökar nedbrytningen 
av organiskt material i sjöar, akvakulturer 
och fiskdammar

 Används till

•	Nedbrytning	av	rester	av	
fiskfoder, fiskexkrementer 
och organiskt material på 
bottne.

•	Förebyggande	underhåll	av	
vattenområde.

•	Sjöar,	akvarier	och	fiskdam-
ma

Produktinformation: 
PondClean® är en naturlig, ogiftig, 
mikrobiologisk produkt som bryter 
ned rester av fiskfoder, fiskexkre-
menter och annat organiskt material 
i	vatten.	Försök	bekräftar	att	produk-
ten minskar mängden smuts och bot-
tenslam och håller bottnen ren. 

PondClean® används kommersiellt i 
akvakulturer på många håll i världen. 
Erfarenheterna av PondClean® vid 
räkproduktion i Asien visar att bas-
sängbottnar där vattnet behandlats 
med PondClean® slipper större pro-
blem med giftiga ämnen som ammo-
niak och svavelväte, och att proble-
men med bottenlevande alger är få. 
Bassängbottnen hålls ren och fri

från smuts, och bottenslammet från 
nedbrutet organiskt material minskar 
drastiskt. Mikroorganismerna bryter 
ned det organiska materialet till 
CO2 och näringsämnen. En stor del 
binds i mikroorganismerna och ingår 
på så sätt i sjöns näringskretslopp. 
Därmed minskar algernas tillgång till 
näringsämnen, och det i sin tur ger 
klarare vatten och mindre risk för 
algblomning. Genom kontinuerlig till-
försel av PondClean® under algernas 
tillväxtperiod upprätthålls en hög bio-
massa av mikroorganismer som snabbt 
bryter ned det organiska materialet 
och minskar risken för algblomning. 
Det förbättrade tillståndet i vattnet 
minskar dessutom risken för problem 
med syrebrist och höga koncentra-
tioner av ammoniak och svavel, som 
kan vara skadliga för fiskar och annat 
djurliv i vattnet.  

PondClean® kan med fördel användes 
tillsammans med PondProtect, vilket 
ytterligare minskar risken för pro-
blem	med	framför	allt	ammoniak.	För	
behandling mot trådalger rekommen-
deras PondClean®.

PondClean®

Biologiskt basängrengöring och basängstartare
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KLART VATTEN UTAN KEMI!

Används till:
•	Nedbrytning	av	rester	av	fiskfo-

der, fiskexkrementer och organiskt 
material på bottnen

•	Förebyggande	underhåll	av	vatten-
områden 

•	Sjöar,	akvarier	och	fiskdammar

När används PondClean®:
Med 2–4 veckors mellanrum under 
perioden april – september och/eller 
vid vattentemperaturer över 9º C. 
Fungerar	bäst	förebyggande.	

Dosering som rengöringsmedel:
10 kg per ha vid 1/2 meters vattend-
jup med 2–4 veckors mellanrum eller 
2 gram per 1000 l vatten. Pulvret 
tillsätts direkt i vattnet. Det löser 
snabbt	upp	sig.	Fördela	pulvret	så	
jämnt som möjligt över hela ytan.

Dosering som startmedel i vatten: 
30 gram per 1000 l vatten. Tillsätts 
endast en gång, efter att dammar, 
akvarier, fiskdammar m.m. fyllts på 
med nytt kranvatten eller regnvatten. 
Pond Plus får vattnet att mogna och 
bli biologiskt aktivt, så att den mikro-
biologiska balansen i vattnet snabbt 
återställs. 

Doseringen är även beroende av 
mängden fisk, fodertyper och vatten-
temperatur. 

GroGreen PondClean®

- den biologiska lösningen Förpackningsstorlek:
Levereras	i	vattenlösliga	Solu-
Pakpåsar à 450 gram.  En hink på 
11,25 kg innehåller 25 påsar. Det 
finns även kartonger med 20 påsar à 
200 gram. 
Bruksanvisning:
•	Hanteras	med	torra	händer	eller	

med handskar
•	Fördela	pulvret	jämnt	över	hela	

vattenytan
•	Effektivt	i	vatten	med	pH	på	5,8–8,5		
•	Effektivt	vid	vattentemperaturer	på	

9–38 ºC
•	Kan	med	fördel	lösas	upp	i	vatten	

och spridas med hjälp av vatten-
kanna 

Allmänna förhållningsregler:
•	Förvaras	tillslutet,	tempererat	och	

torrt 
•	Förvaras	utom	räckhåll	för	barn
•	Farligt	att	förtära	eller	inandas
•	Tvätta	händerna	efter	att	du	hante-

rat produkten
•	Två	års	hållbarhet

Innehåll:
Naturligt	förekommande	aktiva	och	
sporbildande bakteriekulturer utblan-
dade i klipulver. Innehåller 1 miljard 
bakterier cfu/gram. Produkten är 
ljusbrun och doftar svagt av jäst. Den 
innehåller enbart mikroorganismer 
av klass 1. Mikroorganismerna är inte 
giftiga, patogena eller genmanipule-
rade.  De förekommer naturligt över 
hela världen, även i akvakulturer och 
bottenslam. 

Vår målsättning är: Att levererar de 
bästa organiska produkter för miljövänlig 
och naturlig behandling av trädgården, 
gröna ytor och golfbanor. Met ett mini- 
mum av pesticider.


