
Colombo BV
Dorpsweg 11
3257 LB Ooltgensplaat
The Netherlands
eMail: info@colombo.nl
Web: www.colombo.nl

Colombo Pro Reef Salt kan worden gebruikt voor alle soorten zeewater aquaria, van een aquarium 
met alleen vissen tot een volwaardig rif aquarium. Zoveel aquaria er zijn, zoveel ideeën over de 
gewenste watersamenstelling, zout gehalte, temperatuur, calcium gehalte etc. Colombo kan daarom 
alleen algemene informatie verstrekken over het gebruik can Colombo Pro Reef salt, maar uiteindelijk 
kan iedereen zeewater aanmaken in ieder gewenste samenstelling.

Algemene richtlijnen:
1. Begin met het oplossen van 1 kilo Colombo Pro Reef Salt in 30 liter osmose water, het water moet 

een temperatuur van 25°C hebben. Het is beter om te beginnen met een kleine hoeveelheid zout, 
het is eenvoudig om extra zout toe te voegen, het toevoegen van extra osmose water is vaak lastiger.

2. Circuleer het water totdat het zout volledig is opgelost, over het algemeen duurt dit minder als 60 
minuten.

3. Controleer het zoutgehalte / specifiek gewicht van het aangemaakte zeewater, dit zal normaal 
gesproken rond 1.022-1.023 liggen. Wanneer dit lager is als u wenst voeg dan extra zout toe en circu-
leer het water opnieuw.

4. Controleer de water waardes die u van belang acht en pas deze aan indien gewenst. Het calcium 
gehalte zal bijvoorbeeld rond 420 mg/l liggen. Als u een hoger Calcium gehalte prefereert kun u 
meer Colombo Pro Reef Salt toevoegen (Let op: Het zoutgehalte en de overige elementen zullen ook 
stijgen) of voeg Colombo Calcium plus toe om alleen het Calcium gehalte te verhogen.

5. Dezelfde procedure kunt u volgen voor andere elementen zoals Magnesium of de KH-waarde. 
6. Op deze manier kan iedereen een protocol maken voor de bereiding van het water in elke gewenste 

samenstelling. Gebruik uw eigen protocol voor de volgende keer dat u water wilt aanmaken.

Opmerkingen:
Het komt sporadisch voor dat er een neerslag achter blijft die niet kan worden opgelost. Dit is zand, 
omdat Colombo Pro Reef Salt wordt gemaakt door verdamping van water uit de coraalzee kan in 
sommige gevallen wat zand in het mengsel aanwezig zijn. Dit is uiteraard onschadelijk.

Colombo Pro Reef Salt is vrij van Nitraat en Fosfaat. Wanneer u toch verhoogde nitraat- en/of fosfaat-
waardes in het zojuist aangemaakte zeewater aantreft controleer dan het gebruikte osmose water.  
Het komt regelmatig voor dat osmosewater nitraat en fosfaat bevat omdat filters aan vervanging toe 
zijn. Controleer ook de nitraat en fosfaatwaarde in uw aquarium, osmosewater met nitraat en fosfaat 
kan tot sterk gestegen nitraat en fosfaatwaardes leiden. Gebruik Colombo Nitrate-Ex of Phospha-
te-Ex om Nitraat of Fosfaat te reduceren.
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