CARBOLIT

Carbolit to złożony wkład filtracyjny wysokiej jakości, który powstał przez połączenie w stosunku 1:1 aktywnego węgla
kokosowego i zeolitu.
Węgiel aktywny otrzymywany z łupin orzecha kokosowego jest najbardziej wydajnym i efektywnym substratem filtracyjnym
spośród węgli aktywnych. Skutecznie usuwa substancje niekorzystnie wpływające na barwę i zapach wody oraz eliminuje chlor i
wiele toksycznych związków organicznych, w tym liczne leki, pestycydy i związki chloroorganiczne, wiąże również niektóre jony
metali ciężkich. Działanie węgla kokosowego uzupełnia naturalny, porowaty minerał z grupy zeolitów, o bardzo dużych
właściwościach sorpcyjnych i jonowymiennych. Usuwa on z wody jony amonowe (NH4+), niektóre jony metali ciężkich i związki
chloroorganiczne oraz mineralną i organiczną zawiesinę. Połączenie dwóch tak doskonałych materiałów filtracyjnych, które
wzajemnie się uzupełniają, pozwala uzyskać w akwarium krystalicznie czystą wodę.
Carbolit idealnie sprawdza się w akwariach po zakończeniu kuracji leczniczej. Węgiel kokosowy usuwa z wody pozostałości
leków, natomiast zeolit – jony amonowe, które mogą pojawić się w akwarium, jeżeli zastosowane leki miały szkodliwy wpływ na
bakterie nitryfikacyjne. Ten doskonały wkład filtracyjny pozwala zapewnić i utrzymać wysoką jakość wody w akwariach z
delikatnymi i wymagającymi gatunkami ryb, szczególnie pochodzącymi z odłowu, które mogą bardzo źle znosić obecność
substancji chemicznych w wodzie wodociągowej i produktów przemiany materii w wodzie akwariowej.
Carbolit zachowa dłużej swoje właściwości filtracyjne, jeżeli zostanie umieszczony tuż za substratami do filtracji mechanicznej.
Ze względu na duże właściwości sorpcyjne wkładu filtracyjnego Carbolit nie należy go stosować wraz z nawozami, lekami,
witaminami, wyciągami z torfu, liśćmi ketapangu itp. Nie należy też przeprowadzać filtracji przez torf.
- niezwykle skuteczny wkład filtracyjny powstały przez połączenie węgla kokosowego i zeolitu w stosunku 1:1
- skutecznie usuwa barwę i zażółcenie wody, nieprzyjemny zapach, chlor, niektóre jony metali ciężkich, jony amonowe
- idealny do klarowania wody, usuwania pozostałości leków
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