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 Pagrindinis   pritaikymas tvenkiniams -  pagerinti vandens kokybę bei pagerinti ištirpusio 

deguonies sritis 

Tai lėto tirpumo produktas, kuris vandens telkinyje nusės ant dugno, kur palaipsniui išskirs deguonį ir 

pagerins vandens kokybę. 1kg   išskiria  mažiausiai 180g gryno deguonies.  

 lėtai ir stabiliai išskiria deguonį iki vienerių metų laikotarpiu. 

 nauda 

• Vandens valymas 

• Ilgalaikis prisotinimas deguonimi. Suteikia pakankamai ištirpusio deguonies. 

• Padeda sumažinti dumblius tvenkinyje 

• Padeda pašalinti fosforą ir azotą 

• Pašalina anglies dioksidą, kuris trukdo žuvims absorbuoti deguonį. 

• Padidina pH, apsaugo nuo rūgštėjimo 

• Pašalina amoniaką ir amonį 

• Pašalina vandenilio sulfidą 

• Mažina tvenkinio dugno organinę taršą 

• Apsaugo tvenkinį nuo anaerobinių bakterijų, sukeliančių vandenilio sulfidą ir amoniaką 

• Kalcio papildas florai ir faunai 

• Naudojamas kaip lėta deguonies išsiskyrimo medžiaga teršalų iš intensyvių krevečių ar žuvų fermų, 

kuriose yra daug organinės anglies, azoto ir fosforo biologiniam skaidymui. 

• Dirvožemio ir vandens biologinio vandens valymo pagalbinė priemonė 

Produkto dozė priklauso nuo vandens kokybės, gylio, žuvų kiekio, dugno dumblo kiekio. 
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Deguonį išskirianti medžiaga tvenkiniams ir vandens telkiniams  
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Vidutiniškai dozuojame: 

 Gylis                                      Dozė į  1000m2  

     • 1m                                               4kg                 

     • 1,5m                                            5-6kg              

     • 2m                                               7kg                 

Esant dideliam anaerobinių nuosėdų kiekiui, dozė gali būti mažiausia 20kg/1000m3. 

Fizinis būvis: sausos granulės arba milteliai. 

naudojamas: 

• Tvenkiniuose 

• Ežeruose 

• Žuvų auginimo ūkiuose 

• Krevečių auginimo ūkiuose 

• Gruntinio vandens, paviršinio vanden, biologinio dumblo, grunto biologiniam valymui, naftos 

produktų skaidymui  

• Kvapų šalinimui (amoniakas, sulfidai). 

• Deguonies kiekio žiemą užtikrinimui žuvims 

Tinkamas naudoti bet kokiomis oro sąlygomis. 

Išskiria deguonį iki  vienerių metų 

Paruoštas naudojimui. Nereikia jokio paruošimo. 

Saugus florai ir faunai. 
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