
Raadpleeg ook
onze gids voor
biologische filtering

aquaticscienceneo
Als een vis in het water

Bladeren, pollen, voedsel voor vis-
sen en diverse andere afvalstoffen, 
is organische vervuiling met zeer 
negatieve effecten op het aquatische 
ecosysteem (helderheid van het wa-
ter, algengroei, aanslibbing,…) als-
ook op de gezondheid van de wezens 
die bewonen.
Deze afvalstoffen moeten worden 
gerecycleerd door een goede en ef-
ficiënt biologische filtering, tot de 
vorming van schadelijke stoffen te-
gen te gaan in het water (ammoniak, 
nitriet, fosfaat, …).
Om daar te komen, het onderhouden 
van een stabiele omgeving bevor-
derlijk voor kiemen is noodzakelijk.

Daarom heeft Aquatic Science een 
brede reeks van producten ontwik-
keld om een meerderheid van be-
hoeften te antwoorden. Enkelen 
worden hier gepresenteerd.
Voor specifieke gevallen, raadpleeg 
dan uw dealer of bezoek de website 
www.aquatic-science.be 
U vindt er Aqualyser®, een vrije in-
terpretatie van de waterparameters. 
www.aqualyser.be

Phytalim – Stimuleermiddel voor waterplanten

Organisch samengestelde meststof voor waterplanten, opgesteld 
op basis van plantenextracten die de wortelgroei stimuleren en de 
ontwikkeling van planten activeren. Zonder fosfaten, Phytalim voor-
komt de afbraak van het aquatisch milieu en bevordert een natuur-
lijke bestrijding van algen.

Opgelet ! Aquatic Science producten zijn voortdurend in ontwikke-
ling in functie van de wetenschappelijke en technische vooruitgang. 
De informatie in dit document kan op ieder ogenblik aangepast wor-
den. De gepresenteerde producten zijn alleen bestemd voor sier-
vissen vijvers. Voor andere toepassingen (bv. Zwemmen), raadpleeg 
de juiste documentatie. Gebruikt niet voor vis wat bestemd is voor 
menselijke consumptie.

Optinit – Opstarten en onderhoud van de filterwerking

Bevat mineralen en nitrificerende bacteriën die betrokken zijn bij 
de inleiding van biologische filtering. Te gebruiken van bij de eerste 
start, coming out van de winter, na de behandeling of enig ander sto-
rend element van de filtratie.

Bactogen – Reinigen van de vijver

Geconcentreerd mengsel van bacteriën, enzymen, mineralen en 
spoorelementen... Bactogen voor het onderhoud gedurende de zo-
mer. Vanaf 10-12°C, een wekelijkse behandeling vermindert sche-
pen, het voorkomen van water en groene algen en verbetering van de 
biologische kwaliteit van het water en de zuivering-cyclus van orga-
nische verontreinigde stoffen. 

Biobooster – Biologische activering

De onmiddellijke reactie is verrassend : na een paar minuten zullen 
de belletjes het afval naar boven laten komen (bladeren, takken,...), 
de filamenten doen loskomen en de bak schoonmaken, die onher-
kenbaar wordt na 24uur. Het werkt positief op de vissen door het in-
brengen van zuurstof en “versterkt” bacteriën filtratie.
Met Biobooster + kan dit enkele weken duren waardoor de hergroei 
van lange filamenten uitblijft.

pH, GH en KH +

Te controlen parameters: regenwater en andere fac-
toren handelen om het gedrag van de mineralen die 
essentieel zijn om de kwaliteit en stabiliteit van het 
ecosysteem te verminderen. Het is noodzakelijk om 
hun concentratie te meten en indien nodig te cor-
rigeren. Regelmatig testen (Mineral Lab Test) met 
de hulp van een dealer of zelf met software media. 
Aqualyser® (www.aqualyser.be).

Optirain – Zuiveren van regenwater

Tegen de schadelijke effecten van regenwater (zure regen).
Optirain maakt deze niet-agressief en verwijdert vele giftige stoffen.

Optiwinter – Overwinteren vijver

Beschermt het ecosysteem van winterontberingen, herstart vlot in 
de lente en voorkomt schadelijke instabiliteit voor vissen en de fil-
tratie.

Neutralizer – Zuiveren van leidingswater

Verwijdert giftige stoffen uit het kraantjeswater : 
chloor en zware metalen.

Oxygen – Essentieel zuurstof

Er is nooit genoeg zuurstof in een vijver. Spaarzaam Oxy-
gen of Oxygen Longue Action toevoegen zal altijd gunstig 
zijn voor de bak en biologische filtratie.

Optiminera – Mineraal evenwicht

Natuurlijke mineralen van Optiminera optimaliseren de pH en hard-
heid op een duurzame manier. Optiminera helpt het water te verhel-
deren, vermindert fosfaat, versnelt de afname van schepen en helpt 
bij het stabiliseren van de van bak (ziekte preventie).

Hoe een optimale kwaliteit van 
het water handhaven ?

Een goed beheer voor het
water in bakken…
met Aqualyser®, een gratis en

makkelijk te gebruiken programma, 

dat de waterparameters interpreteert 

en ook de waardevolle en 
gepersonaliseerde adviezen genereert.

www.aqualyser.be

Om een perfecte kwaliteit van water te ga-

randeren, moeten de vissen gevoed worden 

met een voedsel van hoge kwaliteit wat 

heel weinig afval produceren. Ichi Food is 

een aangepast assortiment met een hoge 

verteerbaarheid die voldoet aan de speci-

fieke behoeften van elk seizoen. Dankzij het 

voedselprogramma produceren de vissen 

minder afval. Zo wordt het probleem vanaf 

het begin dus goed behandeld voor het goe-

de van iedereen.

Gebruik de juiste voeding !

Goede bacteriën hebben behoefte aan een aangepaste 

ondersteuning om zich te ontwikkelen.

Biocerapond is de ideale filtratie substraat. Neutraal en zonder 

enige afwijzing, biedt het een bevestigingsoppervlak van 1450 tot 

3000 m²/m³ gemiddeld. Het verstopt niet en hoeft niet te worden 

vervangen. Met de Shark filters wordt het gebruik hiervan ge-

optimaliseerd.

Denk aan de bacteriën !

Biozeopond is een natuurlijk mineraal met de bijzonderheid 

om te giftige stoffen te absorberen (ammoniak, fosfaten,…) Het 

wordt ook gebruikt in de Shark filters.

Uitzonderlijke producten
ter verbetering van het

aquatisch milieu

Raadpleeg ook onze gids 
Ichi Food betreft het 
voedselprogramma.
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