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ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ 

Акуа - 3006  е природен, нетоксичен биологичен продукт, специално предназначен за 

отстраняване на излишните хранителни компоненти в замърсени водни басейни. Когато се 

добави в езеро, рибарник или друг водоем, микроорганизмите в Акуа – 3006  започват да се 

развиват моментално и така усвояват излишните хранителни компоненти и растителна мате-

рия. Това ще доведе до проясняване на водата, намаляване на миризмите и възстановяване на 

естествената екосистема. Акуа – 3006 е нетоксичен за хора, риби, полезните водни 

организми и други животни. 

Акуа - 3006  е природен, нетоксичен биологичен продукт, специално предназначен за 

отстраняване на излишните хранителни компоненти в замърсени водни басейни. Когато се 

добави в езеро, рибарник или друг водоем, микроорганизмите в Акуа – 3006  започват да се 

развиват моментално и така усвояват излишните хранителни компоненти и растителна мате-

рия. Това ще доведе до проясняване на водата, намаляване на миризмите и възстановяване на 

естествената екосистема. Акуа – 3006 е нетоксичен за хора, риби, полезните водни 

организми и други животни. 

  

КЛЮЧОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЛЮЧОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Намаляване съдържанието на излишни хранителни компоненти  Намаляване съдържанието на излишни хранителни компоненти 

 Превантивни действия за подържане на екосистемата  Превантивни действия за подържане на екосистемата 

 За езера, рибарници, водоеми  За езера, рибарници, водоеми 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Бързо действие, природно решение  Бързо действие, природно решение 

 Намалява миризмите и прояснява водата  Намалява миризмите и прояснява водата 

 Биоразградим и нетоксичен за хора, риба, полезните водни организми и други животни  Биоразградим и нетоксичен за хора, риба, полезните водни организми и други животни 

 Просто прилагане – опаковки от водоразтворим материал  Просто прилагане – опаковки от водоразтворим материал 

 Ефективен в широк рН-диапазон: от 5.5 до 8.5  Ефективен в широк рН-диапазон: от 5.5 до 8.5 

 Съвместим със стандартно оборудване за аериране  Съвместим със стандартно оборудване за аериране 

  

СЪСТАВ НА ПРОДУКТА: СЪСТАВ НА ПРОДУКТА: 

 Бактериални култури – над 1 трилион бактерии за 1 опаковка от 454 гр.  Бактериални култури – над 1 трилион бактерии за 1 опаковка от 454 гр. 

 Дървесен материал за носител   Дървесен материал за носител  

 Целулозна опаковка  Целулозна опаковка 

  

ОПАКОВКА ОПАКОВКА 

Бидон с 25 бр. х 454 гр. водоразтворими пакетчета     Бидон с 25 бр. х 454 гр. водоразтворими пакетчета     

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: 

 Дръжте пакетчетата от продукта със сухи ръце или с ръкавици. Разпределете опаков-

ките поравно на повърхността на водата, съобразно установената дозировка. Когато се  

 Дръжте пакетчетата от продукта със сухи ръце или с ръкавици. Разпределете опаков-

ките поравно на повърхността на водата, съобразно установената дозировка. Когато се  

          АААкккуууааа --- 333000000666  



разтварят пакетчетата се освобождават микроорганизмите, които започват да растат 

незабавно. 

 Прилагайте по всяко време на деня, като по-високата температура на водата и наличи-

ето на светлина подпомагат растежа им. Ефективността на продукта е максимална, 

когато температурата на водата е над 130С. Може да се прилага в широк рН-диапазон – 

от 5.5 до 8.5. 

 

    

Преди     След 18 дни 

 

Приложение Честота Дозировка Забележки 

Първоначално Всеки 30 дни 300 гр. за 100 м2 

водна повърхност 

Продължете с прилагането до 

достигане на желания резултат 

Поддръжка Всеки 30-60 

дни 

120 гр. за 100 м2 

водна повърхност 

Продължете с прилагането през целият 

период на растеж за подържане на  

желаният вид на водата, особено в 

периоди на наличие на излишни 

торове  

 

 

СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ 

Съхранявайте в студено и сухо помещение. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след 

работа. 
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