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Lake Releaf
Biologisk hjælp til vandrensning

Synlige resultater på kort tid
Lake Releaf™ er et naturligt, ugiftigt,
mikro-biologisk produkt specielt
udviklet til at løse problemer med
overskydende indhold af næringsstoffer i søer og damme med ingen eller
meget lille vandgennemstrømning.
Hjælper også til hurtigere nedbrydning af overskydende organisk materiale.
Når Lake Releaf™ tilsættes i vandet
vil produktet hurtigt brede sig i vandet og hjælpe med til at nedbryde
overskydende og udvaskede næringsstoffer. Lake Releaf™ vil forøge vandets gennemsigtighed, reducere lugtgener og genskabe den naturlige
balance i vandets økosystem. Lake
Releaf™ er et biologisk nedbrydeligt,
miljøvenligt produkt, som er ugiftigt
for mennesker, fisk, nyttige mikroorganismer i vandet og dyrelivet som
sådan.

• Til reduktion af
overskydende indhold af næringsstoffer
• Til forebyggende
vedligeholdelse af
vand områder
• Til søer, damme,
vandhazarder og
vandingstanke

Fordele:
• Hurtigt virkende naturlig løsning
• Reducerer lugtgener og øger vandets gennemsigtighed

• Biologisk nedbrydeligt og ugiftigt
for mennesker, fisk, dyr og nyttige
organismer
• Let at anvende – pakket i praktiske
vandopløselige poser (Solu-Pak™)
• Effektiv mellem pH 5,5 og 8,5
• Kan anvendes sammen med standard vandluftningsudstyr
Brugsanvisning:
Solu-Pak™ poserne skal håndteres
med tørre hænder eller med handsker. Fordel poserne jævnt i vandet
som anbefalet i nedenstående skema.
Straks Solu-Pak™ poserne begynder at
gå i opløsning frigives mikroberne
Anvendes når som helst på dagen, når
vandtemperaturen og lysindfaldet stimulerer plantevæksten i vandet.
Produktets effektivitet maksimeres
ved en vandtemperatur over 13º C.
Anbefalet pH-værdi i vandet mellem
5,5 og 8,5
Indhold:Bakteriekulturer – over en
milliard organismer pr. pose (Solu-Pak™)
Emballage: 25 X 450 gram vandopløselige poser (Solu-Pak™) pr. plastikspand. 11,25kg.

Anvendelse:
Første gang

Hyppighed:

Mængde:
300 gram/100 m2
overfladeareal

Kommentarer:
Fortsæt med at tilføre indtil det
ønskede resultat er opnået

Vedligehold

Hver
30.–60.dag

120 gram/100 m2
overfladeareal 1
note:

Fortsæt med at tilføre for at vedligeholde det ønskede udseende af
vandarealerne gennem vækstsæsonen – særligt i perioder med høj
gødningsudvaskning

vanddybde 1m
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