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Ecologische waterzuivering
van bassins en vijvers

PHC Pond Saver is een oplosbaar bacterieconcentraat van water zuiverende bacteriën, wat zeer
geschikt is voor waterbassins en (zwem)vijvers. Reinigt en deodoriseert het water door voedingsbronnen van algen en wieren op ecologische wijze weg te nemen. Door o.a. fosfaten, stikstof en
koolhydraten in water af te breken kunnen algen en wieren zeer beperkt tot ontwikkeling komen.
Tevens voorkomt het de vorming van schuim, methaan en zwavelgas.
Door de goede oplosbaarheid kan PHC Pond Saver uitstekend door leidingen, circulatiesystemen
of waterfiltersystemen worden meegegeven. Dit maakt het een ideale toepassing voor circulerende
watersystemen. Hierbij herstellen de aquatische bacteriën de natuurlijke balans in het water.
Toepassing via regenleidingen zorgt voor schone regenleidingen zonder algenvorming.
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PHC Pond Saver
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ppm fosfaat

commerciële producten.

DE PRODUCTVOORDELEN
•
•
•
•

Zuivert water
100% natuurlijk
Breekt voedingsbronnen van algen af
Verlaagt fosfaat waarde

•
•
•
•

Verlaagt stikstof gehalte
Voorkomt algenbloei
Eenvoudige en economische toepassing
Maakt regenleidingen schoon

GEBRUIK IN COMBINATIE MET ANDERE (PHC) PRODUCTEN
PHC Pond Saver kan met alle PHC meststoffen, PHC mycorrhiza producten en PHC plantversterkers worden gebruikt.
Toepassing van Fulvic 25 versterkt het effect van PHC Pond Saver.
Verpakking, vervoer & opslag
PHC Pond Saver wordt geleverd in een zak van 500 gram en in dozen van 10 kg. Product trekt vocht aan.
Gesloten, droog en vorstvrij opslaan. Zoals met alle organische materialen kan de analyse met 15% afwijken.
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Gezondheid- en veiligheidsinformatie
Niet bedoeld voor inname. Was handen na gebruik. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt arts raadplegen.
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
Productlicenties
PHC Pond Saver is een natuurlijk preparaat van waterbacteriën.

INGREDIËNTEN
Aquatische bacteriën
Maltodextrine
Inerte ingrediënten

DOSERING
30 %
65 %
5%

Eerste toepassing
Tweewekelijks

2 gram/m3
0,25-0,5 gram/m3

AANVULLENDE INFORMATIE

GEGARANDEERDE
ANALYSE

Watercirculatie is bepalend voor het succes van Pond Saver; zuurstofarm- en stilstaand water blokkeren de ontwikkeling
van bacteriën. Bij substantiële aanwezigheid van wieren of algen, deze eerst verwijderen voor product toepassing. PHC
Pond Saver oplossen in enkele emmers water, goed roeren en tot enkele uren laten staan. Aanbevolen water temperatuur
is +12°C, pH waarde tussen 5 en 9. Aangemaakt product binnen 4-6 uur verspreiden op verschillende punten van het
bassin of vijver. Niet mengen met bestrijdingsmiddelen, UV behandeling dood de bacteriën in PHC Pond Saver.
Raadpleeg uw productvertegenwoordiger voor een advies op maat.

Bacillus spp.

1.109 kve/gram

GARANTIE
Plant Health Cure verkoopt het product PHC Pond Saver. Volg bij gebruik nauwkeurig de instructie op de verpakking. Wij staan niet garant voor geschiktheid van het product
buiten de oorspronkelijk bedoelde toepassing. Plant Health Cure is slechts gehouden tot vervanging van producten die niet aan de specificaties voldoen. Suggesties voor gebruik
en informatie over resultaten door het gebruik van het product, verkregen bij de producent, kunnen betrouwbaar worden geacht. Omdat Plant Health Cure geen controle kan
uitoefenen op de gebruiksomstandigheden, is de koper/gebruiker verantwoordelijk voor alle resultaten, inclusief letsel of schade voortkomend uit het gebruik van dit product
alleen of in combinatie met andere materialen. Buiten bereik van kinderen houden.
De laatste versie van de datasheet is altijd te vinden op www.phc.eu.
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