ZEO4® OCZKOWODNE

NATURALNY SYSTEM DO FILTRACJI WODY W ZBIORNIKACH WODY I STAWACH
ZEO4®OczkoWodne to naturalny system do filtracji wody w oczkach wodnych i stawach. Może być
stosowany jako zamiennik piasku kwarcowego w procesie mechanicznego uzdatniania i oczyszczanie
wody. Doskonale współpracuje z innymi materiałami stosowanymi w gospodarce wodnej. Jego
przewaga nad metodą biologiczna wynika z niezależności od warunków klimatycznych, oszczędności
zajmowanej przestrzeni.

ZAKRES STOSOWANIA
•
•
•
•
•
•

oczka wodne
stawy z rybami
zbiorniki wodne
stawy kąpielowe
kaskady
sumpty

DAWKOWANIE
• Nasypywać bezpośrednio do
zbiornika wody lub umieścić w
worku filtracyjnym. 5 kg, wystarcza
na ok 3000 - 5 000 litrów wody w
stawie. Zapobieganie: 1,5 kg/m2
powierzchni wody.
• W przypadku mocnego
zanieczyszczenia należy użyć
podwójnej dawki. Najlepsze efekty
uzyskuje się umieszczając produkt
w dużych kaskadach i sumpach, w
płynącej wodzie.

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

SKŁAD
• aktywowany zeolit-klinoptylolit,
naturalny glinokrzemian
pochodzenia osadowego

Produkt niezbędny zwłaszcza w zbiornikach z dużą ilością ryb, ponieważ korzystnie wpływa na
równowagę biologiczna, stabilizuje pH i utrzymuje na niskim poziomie zawartość zanieczyszczeń
organicznych. Kontroluje ilość fosforu, co w dużym stopniu hamuje rozrost glonów. Może całkowicie
uniemożliwić ich powstawanie przez co doskonale klaruje wodę. Niezwykle skutecznie pochłania
trujący amoniak (NH4), jony amonowe, azotany (NO3), azotyny (NO2). Wiąże fenole i metale ciężkie.
Pochłania tłuszcze. Stanowi siedlisko dla pożytecznych bakterii nitryfikacyjnych. Najbardziej skuteczny
w dużych kaskadach i sumptach.
Jak działa OczkoWodne?
• usuwa fluorki* z wody
• stabilizuje cykl azotowy – pochłania amoniak, jony amonowe, wiąże fenole, metale ciężkie
• powstrzymuje rozrost glonów -kontroluje ilość szkodliwego fosforu w oczku wodnym
• dba o czystość wody i wspomaga długotrwałe naturalne oczyszczanie wody
• adsorbuje amoniak, azot i fosfor z oczka wodnego
• redukuje rzęsę w jeziorku, utrzymuje bakterie nitryfikacyjne
• neutralizuje kwaśną wodę w jeziorkach
• pochłania metale ciężkie i niektóre substancje organiczne
• pochłania zapach z wody
Kiedy, gdzie i jak stosować OczkoWodne?
W przypadku stawów kąpielowych (biobasenów) można wybrać filtrację i czyszczenie tylko w oparciu o
wykorzystanie właściwości roślin wodnych. Wówczas aż 70% powierzchni basenu będą zajmowały
rośliny. Jeżeli połączymy medium filtracyjne OczkoWodne razem z roślinami wodnymi to uzyskamy aż
70 % powierzchni wolnej od roślin.
Po dwóch latach użytkowania zaleca się wymianę OczkaWodnego. Głównie z powodu „walczących”
bakterii nitryfikujących, które zapewniają biologiczną filtrację w jeziorku. Najkorzystniejszym
momentem wymiany OczkaWodnego na nowe jest wiosna. Wówczas mamy szansę uaktywnić filtrację
biologiczną. Oczyszczaniem i zapewnieniem czystości wody zajmują się: warstwa produktu
OczkoWodne, rośliny, ryby, system filtracyjny – pompa i skimmer, ewentualnie siatka.
Zawartość opakowania: 5 litrów, wystarcza na ok 3000 – 5 000 litrów wody w stawie.
*) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające warunki stosowania aktywowanego tlenku glinu
do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych
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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

PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA GRUPA ZEO:
ZEOCOMPLEX Sp. z o.o.
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32-020 Wieliczka
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tel. +48 22 101 09 29
www.zeo4.pl

Z-427439

