
 

 
АЛЕЗАЙМ ООД - 1309 София, ж.к.”Света Троица”, Бл.377, вх. Г, ап. 81  -  GSM: 0885 706 195  -  тел/факс: 02 871 9114   
                                                         e-mail: alex@alezyme.com   -   www.alezyme.com                                               

  
  
  
  
  
  
ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ 

Акуа - 3004  е смес от бактериални щамове, поставени върху бавно разтварящ се с времето 

носител. Акуа - 3004   е специално предназначен за проясняване на водни стопанства и 

премахване на тинята. Продукта може да се прилага както за отстраняване на споменатите 

проблеми, така и за превантивно действие. Акуа – 3004   може да се прилага и в аквариуми. 
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ОБЩО  ОБЩО  

Затворените водни пространства като езера и изкуствени водни басейни са много нестабилни и 

сложни системи. Предвид недостатъчната обмяна на водата, замърсяванията от производство-

то и градските отпадъци имат много силно негативно влияние върху тези водоеми. Отпадъците 

от масла и перилни препарати образуват тънък филм върху водната повърхност, което пречи 

на разтварянето на кислорода и така се нарушава сериозно биологичният баланс. Липсата на 

размесване или раздвижване на водата допълнително подсилва този ефект, довеждайки до 

унищожаване на флората и фауната. Езерата, приемащи остатъци от торове с висока 

концентрация на азот и фосфор развиват флора, произвеждаща излишна биомаса, която пък 

усвоява голямата част от наличния кислород. Така, недостига на кислород и големият излишък 

от неразтворени частици ще унищожат живота в езерото и езерото ще се превърне в блато. 

Този процес се нарича: еутрофизация! 
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ПРЕИМУЩЕСТВА: ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Неорганичният носител подобрява коагулирането и флокулирането на суспендираните 

частици. Проясняването на водата може да се забележи само след няколко дни! 

 Неорганичният носител подобрява коагулирането и флокулирането на суспендираните 

частици. Проясняването на водата може да се забележи само след няколко дни! 

 Микроорганизмите в Акуа - 3004  намаляват обема на тинята, минерализират тинята 

и променят нейните физико-химични характеристики 

 Микроорганизмите в Акуа - 3004  намаляват обема на тинята, минерализират тинята 

и променят нейните физико-химични характеристики 

 След като се освободят от носителя си, микроорганизмите започват да усвояват отпадъ-

ците от масла и перилни препарати. Отстраняването на тези отпадъци възстановява 

нормалната обмяна между въздух и вода, гарантирайки здравословна среда във водното 

стопанство 
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стопанство 

 Микроорганизмите в Акуа - 3004  се развиват много бързо и усвояват азот- и фосфор-

съдържащи вещества по-бързо от намиращите се в средата бактерии. По този начин 

Акуа - 3004  спира процеса на еутрофизация. 
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 Акуа - 3004  поддържа своята активност дори при ниски температури, което го прави 

препоръчителен продукт за възстановяване на водното стопанство при зимни условия 

 Ускорената минерализация на тинята на дъното възпрепятства формирането на 

анаеробно гниене и неприятни миризми 

 

ОПАКОВКА 

Торби с 25 кг. Акуа - 3004       

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: 

Дозировката на продукта зависи от обема на басейна за третиране и наличните замърсители. 

Типичната обработка е следната: 

 1/ Езера, изкуствени водоеми и декоративни басейни 

 Начално третиране: 250 г/м2 – водна повърхност. Повторете обработката до пълно 

проясняване  

 Поддръжка: 120-150 г/м2 – водна повърхност. Приложете тази дозировка 2-3 пъти 

през годината, за предпочитане в периода от пролетта до есента 

 2/ Аквариуми 

Обикновено, еднократно дозиране на всеки 6 месеца е достатъчно: 100 г за 100 л. вода. 

Ако е необходимо повторете процедурата 3 - 4 пъти през годината. 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ: 

Акуа - 3004  трябва да се разпръсне поравно върху водната повърхност. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Външен вид:      Прах със сив цвят 

Размер на гранулите:    1 – 2 мм 

рН-диапазон на работа:    5 – 8,5 

Ефективен температурен диапазон на работа: 8 – 450С 

 

СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ 

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

работа. 

 

 

 

 


