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Productbeschrijving

Bescherming tegen algen voor fonteinen.
• Houdt fonteinen sprankelend fris en helder
• Snelle hulp tegen algen, geurvorming en glibberige aanslag
• Voorkom kalkafzettingen
• Langdurige werking

In sierfonteinen is geen plaats voor algengroei. AlGo Fountain houdt 
fonteinen van binnen en buiten langdurig schoon en fris. De uitge-
kiende samenstelling voorkomt ook ontsierende kalkaanslag. Niet 
geschikt voor biotopen met dieren en planten. in verdunde toestand 
ongevaarlijk voor vogels en andere dieren, als ze ervan drinken.  

Oase AlGo fountain

Specificaties

Instructies

OASE AquaActiv AlGo Fountain voorkomt betrouwbaar en snel hinderlijke algengroei in waterpartijen, zoals indoor fonteinen, vij-
vers en andere indoor en outdoor water elementen. Het houdt het water duurzaam helder en voorkomt ook onooglijke algengroei 
en kalkaanslag. Doordat dit desinfectiemiddel ook bacteriën en schimmels verwijdert, worden ook gladde biofilms en nare geur-
tjes effectief voorkomen. AlGo Fountain is compatibel met de standaard oppervlak en technische producten. Met AlGo Fountain 
blijft uw siervijver altijd een sprankelende blikvanger. AlGo Fountain is een hoog gedoseerde biocide en mag daarom niet worden 
gebruikt in tuinvijvers met biologische filtersystemen en / of visbestand. Aan de andere kant, indien ingenomen in verdunde toe-
stand, b.v. door honden of vogels, is het onschadelijk. 

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies: In geval van onverdund contact van apparatuur en andere oppervlakken, grondig met water afspoelen. Niet 
gebruiken in biotopen of zwembaden met siervissen. Achter slot en grendel bewaren; buiten het bereik van kinderen houden.

Dosering en inhoud

Dosering en inhoud: 500 ml van de oplossing is voldoende voor 200 liter water. 5 l concentraat is voldoende voor 10.000 liter vij-
verwater. Het effect begint na ca. 24 uur We raden aan om elke 4 weken regelmatig opnieuw te doseren om een optimaal resultaat 
te bereiken. Overdosering veroorzaakt overmatig schuimen. Vervang in dit geval 50% van het water.

AquaActiv AlGo Fountain

Verpakkingsgrootte 500 ml

Geschikt voor vijvers tot max.        m3 0,2


