BILIKUK®„J+“
Tekutý bakteriální přípravek pro jezírka
Silný komplex přírodních bakterií pro koupací a okrasná jezírka. Pomáhá udržovat vyvážené prostředí
a čistou přírodní vodu. Přípravek je neškodný pro člověka, vodní živočichy i ptactvo. Je vysoce efektivní
v oblasti eliminování živin, které vedou k tvorbě kalu, řas, dusičnanu a amoniaku.
Snižuje riziko infikování a hnilobného procesu ve vodném prostředí. Účinná tekutá formulace, obsahuje
aerobní a fakultativní bakterie, které usnadňují rozklad organických materiálů.
BILIKUK®„J+“ pomáhá udržovat potřebný stupeň rozpuštěného kyslíku a přirozenou rovnováhu
prostředí.
Spolu s programovatelným dávkovacím zařízením je BILIKUK®„J+“ ideální pro preventivní
a ekonomické udržování vyváženého stavu jezírka po celou sezónu.
Kombinace s programem SYNERGY, zajistí čistou a průzračnou vodu i v případě výskytu nepříznivých
klimatických podmínek.
Automatické dávkování: podle velikosti a typu jezírka nařeďte potřebné množství koncentrátu do 20 l nádoby. Pomocí dávkovacího
programovacího zařízení Vám bude zaručeno správné dávkování po celou sezónu. Tento způsob dávkování je úsporný a přesný.
Ruční dávkování:
10 ml přípravku vystačí na 10 m3 vody v jezírku.
Počáteční dávka nebo dávka po kolísavém počasí (velké srážky, vysoké teploty apod.) je doporučena 3x vyšší. Potřebné množství
nařeďte v 5-10 l nádobě a aplikujte do filtrace a v různých místech jezírka.
Tuto dávku opakujte po dobu prvních tří až pěti dnů. Preventivní dávkování je 1x za týden nebo podle potřeby, vždy na konci dne.
Při nasazení jezírka nebo při jeho opětovném nastartování, použijte souběžně přípravek „LAKE FIT!“, který dodá rychle potřebné
nitrifikační bakterie, živiny, vitamíny a nutrienty.

Technické data
Koncentrát......................................................................Připraven pro použití nebo automatické dávkování
Přeprava............................................................................................................................... Není regulována
Vůně ..............................................................................................................................................Čistá vůně
pH .....................................................................................................................................................6,5 - 8,5
Vzhled ..................................................................................................................Lehce zabarvená kapalina
Doba použití………………………………………………………………………………...min. 24 měsíců

VÝHODY
•
•
•
•
•
•

Udržuje průzračnou vodu
Prevence před tvorbou řas
Redukuje organické nečistoty
Pomáhá udržovat pH
Udržuje správný stav kyslíku
Prevence před chorobami

APLIKACE
•
•

Koupací jezírka
Okrasná jezírka

Pro aktuální informace kontaktujte svého distributora!

