
 

 

 

Sorbent CFH proti fosfátům – Technický list 

kartuše do jezírek pro snížení obsahu fosfátů ve vodě 

Princip metody: 

Sorbent CFH je velmi účinný produkt odstraňující nečistoty z vody adsorpcí. Velmi efektivně snižuje 
obsah živin pro růst řas tím, že je nevratně naváže na svůj aktivní povrch. Metodou je možné snížit 
obsah fosforu a zamezit tak nežádoucímu rozvoji řas a toxických sinic. Přípravek je možno použít v 
jezírkách s rybami a jinými vodními organismy. 

Aplikace: 

Vyjměte polštářek z igelitového obalu a umístěte jej do filtračního zařízení jezírka. Pokud jezírko není 
vybaveno filtrací, položte polštářek do místa s největším průtokem vody. V závislosti na zatížení vody 
v jezírku postačí 1 kg produktu na 10-40 m3 vody po dobu 6-8 týdnů. Po uplynutí této doby, nebo 
máte-li pocit, že dochází k množení řas v jezírku, vyjměte polštářek a nahraďte ho novým. Pro udržení 
bezproblémového chodu vašeho jezírka kontrolujte pravidelně hodnotu pH. Při překročení hodnoty 
8,0 dávkujte přípravek pH MINUS dle návodu uvedeného na tomto přípravku. 

Pro zajištění příznivé biologické rovnováhy pravidelně používejte biologický přípravek Čistič Bio 
jezírek. 

Upozornění: Dobře si prostudujte návod na použití a bezpečnostní pokyny. Přípravek nepoužívejte při 
přecitlivělosti na aktivní složku přípravku. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při práci 
s přípravkem není dovoleno jíst, pít a kouřit. Dodržujte zásady osobní hygieny. Přípravek skladujte 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nemíchejte s jinými přípravky. Smí být použito pouze pro 
úpravu vody v jezírkách a akváriích. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím 
přípravku. 

Bezpečnostní opatření a likvidace odpadů: Nepotřebné zbytky přípravku odevzdejte do sběru 
nebezpečného odpadu. Prázdný obal vypláchněte vodou, dejte k recyklaci nebo likvidujte jako 
komunální odpad. Obal nespalovat v lokálním topení! 

Vyrábí a dodává: PROXIM s.r.o., Palackého 578, 530 02 Pardubice, www.proximbio.eu. 
ve spolupráci s NVIRON Biosolutions Inc., Montreal, Kanada, www.nvironbiosolutions.com 

Doba trvanlivosti: 24 měsíců od data výroby  
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