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. ChemiClean deniz akvaryumlarında kırmızı, siyah, mavi-yeşil ve metan 
(kabarcıklar) üreten cyanobacteria’yı temizler. Mercan sistemlerinde yer alan Balık, mercan ve omurgasız 
canlılar ile nitrifikasyon bakterileri ve arzulanan makro algler için tümüyle güvenli. Chemiclean – bağlı 
duran - kapana kısılan organik atıkları 48 saat içinde oksidize eder ve ideal enzim dengesini kurar. 
Chemicleam akvaryumlardaki kırmızı cyanobakteri lekelenmelerini temizler. Basit, hızlı ve kolay kullanılır. 
Mutlaka aşağıda yer alan kullanım yönergesi okunmalı: 

1.1) Akvaryumunuzun oksijen düzeyi –güvenilir bir skimmer kullanmıyorsanız- mutlaka yğun bir 
havalandırma veya büyük bir tahta havataşı/hava motoru kullanarak arttırılmalı.  

1.2) UV Filtresi, Ozon kullanıyorsanız kapatın ve varsa Chemipure veya her çeşit karbon, çıkartın. 
1.3) Protein Skimmer kullanmaya devam edin: Skimmer’ın taşmasına karşı kısmanız gerekebilir.  
1.4) Bütün akıntı ve devridaim motorları olduğu gibi çalışmasına devam etsin. 
1.5) Her 38 lite akvaryum suyu için bir kaşık (kutudan çıkar) –tank suyundan 1 kap su alarak içinde 

çözün. 
1.6) İyice dağıtarak akvaryumunuza kaptaki suyu atın. 
1.7) Başarılı bir uygulama 48 saat içinde gerçekleşir. 48 saat sonra % 20 su değiştirin. 
1.8) Şimdi –eğer kullanmak istiyorsanız- UV Fltresi ve ozon cihazınızı çalıştırın ve çıkarttığınız 

Chemipure veya aktif karbon yerine yenilerini koyarak kullanın. (Sudan çıkan aktif karbon vb.  
kimyasal filtreler ömürlerini tüketir. Tekrar kullanmayın!!) 

1.9) Gerekirse tekrarlayabilirsiniz: Chemiclean akvaryum bakımınızın bir parçası olarak ayda 1 
tekarlanabilir.  

Not: Chemiclean hiçbir şekilde algicid, Erytromycin succinate veya Fosfat içermez.  
 

. Premium aktif karbon + üst sınıf iyon reçineleri. 
Br naylon fie içerisinde tümü bir arada filtre medyası. Nitrojen kökenli organic bileşikleri ve fosfatları 
önemli ölçüde ve süratle indirger.  Diğer kimyasal filtrasyon medyalarına oranla çok daha uzun kullanım 
ömrüne sahip. Süper bir filtrasyon ve fantastic akvaryum sonuçlarının tadını çıkartın! Herçeşit koku, 
phenol, zehir, ilaç, erimiş metal iyonları, fosfat ve silikat tutan özel formül çok düşük kül içeren karbon 
sayesinde potansiyel balıklarınızda  Head and lateral line erosion, (HLLE) adı verilen kafa ve lateral 
(yan büyüme bandı) erozyonlarını önemli ölçüde azaltır. Akvaryumun redox değerleri artar ve pH’nın 
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sabitlenmesine yarımcı olur. 156 gram 133 litre ve 312 gram 284 litre için kullanılır. Kullanmadan önce 
tüm kimyasal filtrasyon medyaları gibi reverse osmosis suyunda yıkanmasında yarar var. Chemipure 4 ay 
süreyle kullanılabilir. (Sudan çıktıktan sonra çöpe atılır. Tekrar kullanılmaz!) 
• pH stabil ve sabit kılınır. 
• pH değişimlerine veya kirli su nedeniyle balık kayıplarını indirger. 
• Kristal parlaklıkta su yapar. 
• Doğal bir çevre, olumlu nörolojik balık reaksiyonları yaratır. 
• Erimiş organic atıkları ortamdan alır. 
• Balıklara daha iyi beslenme ortamı sağlar. 
• Ozmotik şokları ortadan kaldırır. 
• Balıkların ömrünü uzatır. 
• Bakır, metal iyonlar, koku ve phenolleri ortamdan alır. (Sırf bu amaçla üretilen saçma ürünlere para 

harcanmasını anlamsız kılar..) 
• İyon antagonizmini (zıtlık/karşıtlık) engeller.  

 
. Ön dengelenen bir multi-vitamin kompleksi. Suda ve dokuda eriyen ve balık, 

mercan ve omurgasızlar için ayrıcalıklı ve devrimci bir multi vitamin katkısı. (Diğer “vitamin – amino asit” 
olduğu iddiasındaki ürünlerden farklı olarak tüm içerik ve formül üzerinde yer alır..Kesinlikle cyanobakteri 
veya diatom oluşumuna yol açmaz!!) Kullanmadan önce lütfen İyice çalkalayın. Beher 4 litre tank suyuna 
haftada 1 bir damla verebilirsiniz. Ayrıca günlük olarak tanka attığınız yemin üzerine 1-2 damla koyarak 
balıkların direncini arttırabilirsiniz. Not: 1 çay kaşığı 50 damlaya (200 litre tank suyu için) karşılık gelir. 
(Tavsiyem ¼  doz ile başlanması..)  
 

. Hepsi birarada (all-in-one) filtrasyon ortamı. Kendi filesi 
içinde ferric oxide ile ultra granul aktif karbon ile iyon reçinelerinin “esrarengiz” karışımı. Tanktaki fosfat, 
koku, silikat, organic atıklar, zehirli metal iyonları, fenoller ve erimiş metal iyonlarını alır. Alg oluşumuna 
neden olan nitrojen kökenli organic bileşikler tutulur ve sağlıklı, sabit değerlere sahip Kristal berraklıkta 
tank suyu oluşumuna yardımcı olur. Tatlı ve Tuzlu suda kullanılabilir. Reverse Osmosis suyunda yıkadıktan 
sonra herhangi bir medya filtresi içinde veya sumpta kullanılabilir. 3 ay süresince kullanılabilir. 333 gram 
190 litre akvaryum suyu için. 


