
ZEO4®AQUARIUM to naturalny wkład pochodzenia wulkanicznego do filtra wody w akwarium. Jest 
niezbędny w akwariach z dużą ilością ryb ponieważ korzystnie wpływa na równowagę biologiczna 
zbiornika, stabilizuje pH i utrzymuje na niskim poziomie zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Kontroluje ilość fosforu w akwarium co w dużym stopniu ogranicza rozrost glonów. W niektórych 
przypadkach zapobiega ich powstawaniu przez co doskonale klaruje wodę. Pochłania trujący  
amoniak (NH4), jony amonowe, azotany NO3, azotyny NO2. Wiąże fenole i metale ciężkie. 

• Pochłania amoniak, jony amonowe, wiąże fenole, metale ciężkie 
• Dzięki zdolności kontrolowania ilości fosforu w akwarium ogranicza rozwój glonów. 
• Zmniejsza częstotliwość wymiany wody w akwarium 

ZEO4  AQUARIUM
NATURALNY WKŁAD DO ZEWNĘTRZNEGO FILTRA OCZYSZCZAJĄCY WODĘ

®

ZAKRES STOSOWANIA 
• filtry zewnętrzne do akwarium 

DAWKOWANIE 
• Standardowa ilość wynosi 500ml 

zeolitu na 100l wody. Filtr ZEO4 jest 
aktywny od 3 do 5-ciu miesięcy w 
zależności od ilości ryb.  

• W zbiornikach przerybionych 
należy zwiększyć dawkę lub 
częstotliwość wymiany.  

• Gwarantuje to skuteczność na 
oczekiwanym poziomie. Przepłukać 
przed użyciem. 

PAKOWANIE / TRANSPORT 
• wiaderko plastikowe 3 l/5 kg 
• worek PE 5 kg 
• worek 25 kg 

SKŁAD 
aktywowany zeolit-klinoptylolit, 
naturalny glinokrzemian 
pochodzenia osadowego

Z-427439

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA GRUPA ZEO:
ZEO4 Sp. z o.o. 
ul.Gałczyńskiego 4 
00-362 Warszawa

info@zeo4.pl 
tel. +48 22 101 09 29 
www.zeo4.pl

ZEOCOMPLEX Sp. z o.o. 
ul.B.Limanowskiego 1A 
32-020 Wieliczka

PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych i zamkniętych opakowaniach. Miejsce składowania 
powinno być suche, czyste i dobrze wentylowane. Detaliczne, małe opakowania trzymać z daleka od środków dezynfekcyjnych. Zużyte 
opakowania przed przekazaniem do segregacji należy dokładnie opróżnić. Zawartość można wysypać na ścieżki i drogi komunikacyjne. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Produkt nie stwarza zagrożenia dla ludzi i środowiska. Unikać wdychania pyłu. Chronić oczy. W razie 
nadmiernego pylenia stosować okulary ochronne. W przypadku zapylenia oczu przemyć je dużą ilością wody. 

TERMIN WAŻNOŚCI Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt należy zużyć w ciągu 36 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

http://www.zeo4.pl
http://www.zeo4.pl

