Delfin Single Filter 150l

Delfin Single Filter 150 l to filtr gąbkowy, zalecany do hodowli paletek, skalarów, południowoamerykańskich pielęgniczek i
innych ryb preferujących słaby ruch wody oraz krewetek.
Filtr gąbkowy służy do oczyszczania wody w akwariach poprzez filtrację mechaniczną i biologiczną. Dodatkowo napowietrza
wodę, wzbogacając ją w tlen. Kształtka filtrująca wykonana jest z nietoksycznej pianki, odpornej na działanie wody akwariowej
słodkiej i morskiej o różnych parametrach chemicznych. Struktura i duża powierzchnia gąbki sprzyjają osadzaniu się
pożytecznych mikroorganizmów biorących udział w procesie filtracji biologicznej.
Nowy filtr po zanurzeniu w wodzie dokładnie wygniatamy, aby usunąć z gąbki powietrze. Za pomocą dołączonych do opakowania
przyssawek przymocowujemy go w żądanym miejscu, najlepiej w dolnej części jednej z bocznych szyb. Wężyk podłączamy do
pompki ‒ brzęczyka ‒ lub do instalacji powietrznej. Przepływ wody przez filtr regulujemy ilością wtłaczanego powietrza. W
akwarium można zainstalować więcej filtrów, aby zwiększyć skuteczność oczyszczania wody. Gdy warstwa zanieczyszczeń na
gąbce będzie wyraźnie widoczna, wyjmujemy ją ostrożnie z akwarium i wygniatamy w wodzie o temperaturze pokojowej, aż do
usunięcia większej części osadu, a pozostawiona niewielka jego ilość da początek nowej błonie biologicznej.
Uwaga! Gąbki w żadnym wypadku nie gotujemy ani też nie płuczemy w gorącej wodzie, gdyż w ten sposób zniszczylibyśmy
wszystkie szczepy pożytecznych mikroorganizmów. Jedynym wskazaniem do dezynfekcji chemicznej lub termicznej jest
wystąpienie w akwarium choroby lub inwazja szkodliwych patogenów. Po takim zabiegu filtr musi ponownie dojrzeć, aby
przyspieszyć proces zalecamy użycie Bacto-Active. Przy zakładaniu akwarium i podczas podmian wody zalecamy stosowanie
preparatu Antychlor, który usuwa z wody chlor i metale ciężkie. Wskazane jest również stosowanie preparatu Esklarin, który
chroni organizmy żywe przed działaniem szkodliwych czynników surowej wody wodociągowej.
- wymiary: Ø 9 cm, L-17 cm
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Art. nr. /
Nr kodu EAN
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Pakowanie

Ilość w zgrzewce
/ kartonie

Cena

00241
5900469002414

Delfin Single Filter 150l

Sztuka
/

3/-

61.95zł

