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Et vellykket
saltvandsakvarium
starter her!

Akvariets indretning

Begynd med at fordele et godt lag Colombo
Marine Sand, som er 100 % naturligt og fås i to
forskellige kornstørrelser. Derefter kan du placere
de levende sten. Forsøg at lave gode steder, hvor
du senere kan anbringe korallerne. Sørg for, der er
nok plads mellem stenene og glasset til, at du
senere kan komme til at gøre rent.

Overløb, cirkulationspumpe og andet udstyr
kan skjules bag de levende sten. Kom så
mange levende sten i, som du har råd til, de
levende sten er meget vigtige for akvariets
balance. Levende sten rummer bakteriekolonier, som renser vandet, derfor udgør de
en vigtig del af indretningen.
Fyld akvariet med saltvand. Saltvandet kan
laves med Colombo Pro Reef Salt. Bland
det i henhold til anvisningerne med vand
fra et omvendt osmoseanlæg. Brug aldrig
vand fra hanen. Læs informationerne om
vores salt på side 3 og 4.
Scan koden for at se,
hvordan vi indrettede
vores saltvandsakvarium!
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Installér udstyr som proteinskummer (A), varmelegeme,
cirkulationspumper
(B)
og
kølesystem (C).
Installér passende lyskilder. Vi
installerede den energirigtige
LED lampe fra Blue Marine (D).
Lampen giver et flot, kraftigt lys,
har et lavt energiforbrug og lang
levetid.
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www.aquadistri.com

Nu skal du væbne dig med tålmodighed. Lad akvariet køre, og test vandet
regelmæssigt. I denne fase er de
vigtigste produkter fra "Start"-gruppen, find yderligere oplysninger på
side 5 og 6 i denne brochure. Så snart
vandværdierne er stabile, kan de
første beboere flytte ind. Spørg din
Colombo-forhandler til råds, han
hjælper dig gerne!
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Reproducere
naturlig
havvand

Pro Reef alt
• Fremstillet af inddampet havvand fra koralrevsområder
• Opløses let, hurtigt og fuldstændigt
• Meget lavt vandindhold
• Fri for forurening
• Komplet sammensætning til koralrevsakvarier
• Bæredygtig produktion med solinddampning
• Det bedste valg til et vellykket saltvandsakvarium
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Art-nr: A5060575

Art-nr: A5060585
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Vandparametre
ved et saltindhold på 35 ppt
Massefylde 1,024 - 1,026

KH
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Salt, nøglen til en vellykket saltvandsakvarium
På grund af sin oprindelse adskiller Colombo Pro Reef Salt sig markant fra de fleste andre
salte til koralrevsakvarier. Flere og flere hobbyakvarister kan se fordelene ved et naturprodukt i forhold til et kemisk forbedret produkt. Med et minimum af kemiske eller tekniske
ændringer kommer Colombo Pro Reef Salt tættest på naturligt havvand. Mindst 85 % af
ingredienserne udvindes af naturligt havvand med miljøvenlig solinddampning. Saltet
stammer fra koralrevsområder og indeholder derfor sporelementer i samme forhold som
naturligt havvand. Forskning har vist, at der findes rester af bakterier på saltet efter
inddampningen. Disse bakterierester medfører en markant forbedring af miljøet i dit
akvarium. Sammen med den velafbalancerede sammensætning og de rene, uforurenede
ingredienser forbedrer det korallernes udvikling kraftigt hos 95 % af brugerne. Derfor
anbefales brug af Colombo Pro Reef Salt og Colombo vandplejemidler kraftigt af eksperter og professionelle.
For et sundt og vellykket saltvandsakvarium anbefaler vi at skifte 5-10 % af vandet ugentligt. Efterfyld først med vand fra et omvendt osmoseanlæg for at erstatte det fordampede vand. Fjern så den mængde vand, du vil udskifte, og erstat den med frisklavet
saltvand. Scan QR-koden her på siden, eller gå til vores websted for at se videoen, som
viser, hvordan man laver saltvand med Colombo Pro Reef Salt.
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Opstart af dit
saltvandsakvarium

Når man starter et saltvandsakvarium op, kommer man først levende
sten i akvariet. I denne fase er der ingen koraller eller fisk i akvariet. Mikroorganismerne i de levende sten skal vækkes til live.
Vi anbefaler følgende fremgangsmåde:
• Tilsæt Colombo Bacto for hurtigt at få gang i den biologiske proces
• Test pH, KH, ammoniak- og nitritværdierne mindst en gang om ugen.
• Tilsæt Colombo KH-plus, hvis pH- og/eller KH-værdierne er for lave.
• De første (bløde) koraller kan sættes ned, så snart ammoniak- og
nitritværdierne har været nul i 14 dage.
Colombo har testsæt specielt beregnet til
saltvand, disse test giver de bedste resultater!

EASY

PRECISE

TESTS

Art-nr: A5060625
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Art-nr: A5060510

Art-nr: A5060515

Art-nr: A5060520

Art-nr: A5060525

Produktgruppe: Start
Produkt:

Tilstrækkeligt til:

A5060400

Art-nr:

COLOMBO REEF START - BACTO 500 ML

Start 250 liter

A5060405

COLOMBO REEF START - BACTO 1000 ML

Start 500 liter

A5060630

COLOMBO REEF START - BACTO BALLS 500 ML

100 liter - 40 uger

A5060635

COLOMBO REEF START - BACTO BALLS 1000 ML

200 liter - 40 uger

A5060410

COLOMBO REEF START - KH+ 500 ML

+4˚ - 1.250 liters

A5060415

COLOMBO REEF START - KH+ 1000 ML

+4˚ - 2.500 liters

A5060420

COLOMBO REEF START - KH+ PULVER1.000 ML.

+4˚ - 10.000 liters

Bacto indeholder en unik blanding af specielt udvalgte bakteriestammer, som hjælper med til
at aktivere og stabilisere balancen i dit saltvandsakvarium. I opstartsfasen er det vigtigt, at
den biologiske balance oprettes hurtigst muligt, så man undgår opblomstring af uskønne
alger. Efter opstartsfasen anbefaler vi at tilsætte Colombo Bacto ugentligt for at opretholde
et sundt miljø, hvor fisk og koraller føler sig hjemme.
Bacto Balls imprægneret med de unikke Colombo bakterier til marine akvarier. DNA-screeningsteknikker er blevet brugt til at vælge de bedste stammer. Brug Bacto bolde til rent og
klart vand, optimal biologi, sunde koraller og forbedret polypulsudvidelse. Algenvækst
reduceres også, og organisk affald dekomponeres.
Brug KH plus for at opretholde en optimal
karbonathårdhed (KH) mellem 8 og 12 °dH. Når KH
holdes mellem disse værdier, vil pH-værdien forblive
stabil på det rette niveau. Colombo KH plus fås klar til
brug i væskeform. Vi har også en økonomisk udgave
i pulverform. Med KH plus pulver kan du lave en billig
stamopløsning til at opretholde den korrekte
KH-værdi med.
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Korallernes
byggesten

Til brug for opbygning af deres kalkskeletter optager koraller mineraler
fra vandet. De vigtigste stoffer er kulsyre salte, kalk og magnesium. Så
snart der er sat koraller i akvariet, er det vigtigt at teste disse værdier
mindst én gang om ugen.
Med Colombo plejemidlerne KH plus, Calcium plus og Magnesium
plus kan værdierne bringes på det ønskede niveau.
STRONTIUM

BARIUM

Strontium (Sr) og barium (Ba) er tilsat Calcium plus. Disse stoffer
optages i samme grad som kalk, og de korrekte værdier kan opretholdes uden at teste yderligere.
Tip: Bland plejemidlerne i det osmosevand, du tilsætter som erstatning for det fordampede vand. Vent mindst en time mellem tilsætning
af de enkelte plejemidler for at undgå bundfældelse. Du kan også
anvende en doseringspumpe, så du hele tiden kan tilsætte det, som
bliver optaget.
Calcium - Ca

Kalkskelettets
vækst
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Art-nr: A5060545

Art-nr: A5060540

Carbonates - KH

Magnesium - Mg

Produktgruppe: Basis

Art-nr:
A5060425

Produkt:

Tilstrækkeligt til:

COLOMBO REEF BASIS - CALCIUM PLUS 500 ML

+ 175 mg / 500 Ltr
+ 175 mg / 1.000 Ltr

A5060430

COLOMBO REEF BASIS - CALCIUM PLUS 1000 ML

A5060435

COLOMBO REEF BASIS - CALCIUM PLUS 1.000 ML PULVER

+ 250 mg / 1.000 Ltr

A5060440

COLOMBO REEF BASIS - MAGNESIUM PLUS 500 ML

+ 50 mg / 500 Ltr

A5060445

COLOMBO REEF BASIS - MAGNESIUM PLUS 1000 ML

+ 50 mg / 1.000 Ltr

A5060450

COLOMBO REEF BASIS - MAGNESIUM PLUS 1.000 ML PULVER

+ 115 mg / 1.000 Ltr

Plejemidler fra naturligt havvand!

Calcium plus og Magnesium plus indeholder ingredienser, som er udvundet af naturligt
havvand ved hjælp af solinddampning. Dette giver store fordele i forhold til produkter,
som bruger kemiske eller udvundne ingredienser. Alle vore ingredienser er rene og
uforurenede og 100 % magen til ingredienserne i Colombo Pro Reef Salt. Et 100 %
match for det bedste resultat!
Calcium plus og Magnesium plus fås klar til
brug i væskeform, som det er let at dosere.
Vi har også en økonomisk udgave i pulverform. Med pulveret kan du lave en stamopløsning og justere værdierne på en meget
økonomisk måde.
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Forebyg
problematisk
algevækst

Nitrater og fosfater er kraftige næringsstoffer for alger. Med testsættene Colombo Nitrate og Phosphate kan nitrat- og fosfatværdierne
hurtigt fastslås. Hvis værdierne er for høje, har vi produkter, som kan
nedbringe værdierne, så du kan opretholde de ønskede værdier.

Fiskefoder

Ammonia

Fosfat
Nitrat

Omdannelse ved
hjælp af bakterier

Nitrit

Diagrammet viser, hvordan nitrater
og fosfater opstår. Fisk producerer
den giftige ammoniak, som omdannes til nitrat af gavnlige bakterier.
Fosfater frigives fra fiskefoder. Som
tommelfingerregel kan man sige, at
jo flere fisk man har, jo større er
produktionen af nitrater og fosfater.
Ved at holde nitrat- og fosfatværdierne på det optimale niveau mindskes
algevæksten betydeligt.

fjernet

Nitrat
optimal
< 1 mg/l
værdi

9

Art-nr: A5060530

Art-nr: A5060535

Fosfat
optimal
<0,1 mg/l
værdi

Produktgruppe: Alger

Art-nr:
A5060455

Produkt:

Tilstrækkeligt til:

COLOMBO MARINE ALGAE - NITRATE EX. 500 ML

40 dage / 250 Ltr

A5060460

COLOMBO MARINE ALGAE - NITRATE EX. 1000 ML

80 dage / 250 Ltr

A5060465

COLOMBO MARINE ALGAE - PHOSPHATE EX. 500 ML

Fjernet 2.500 mg

A5060470

COLOMBO MARINE ALGAE - PHOSPHATE EX. 1000 ML

Fjernet 5.000 mg

A5060565

COLOMBO MARINE ALGAE - NP PELLETS 1.000 ML

500 - 2.000 Ltr

Nitrate Ex er et næringsstof for bakterier, som nedbryder nitrater. Disse bakterier kan ikke
trives uden dette næringsstof. Nitrate Ex skal tilsættes dagligt. Efter et par uger har bakterierne udviklet sig til en stor koloni, og der sker
en betydelig reduktion af nitratindholdet
En anden mulighed er at bruge Colombo NP Pellets. Disse piller tilfører bakterierne
næringsstoffer på en anden måde. NP Pellets kan bruges i et moving bed filter.
Med Colombo Phosphate Ex er det blevet
nemt at fjerne fosfater. Med blot én dosis vil
den ønskede mængde fosfater øjeblikkeligt
blive fjernet. Vores unikke opskrift giver
uforlignelige resultater! Tilsæt 1 ml Phosphate Ex for at fjerne 5 mg fosfater fra vandet slut. Så enkelt er det!
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Plejemidler,
som giver
levende farver

Foruden kalk og magnesium indeholder havvand mere end 70 vigtige
grundstoffer, som er af afgørende betydning for korallers trivsel. Colombo Pro Reef Salt indeholder alle disse grundstoffer på grund af den naturlige inddampningsproces.

Hovedgrundstof per gruppe

Element: Engelsk:
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Kemisk tegn: Gruppe:

Jod

Iodine

I

Colour - 1

Kalium

Potassium

K

Colour - 2

Jern

Iron

Fe

Colour - 3

Art-nr: A5060555

Art-nr: A5060550

Det er ikke praktisk at teste for samtlige
stoffer og om nødvendigt justere
indholdet. Heldigvis giver videnskaben
os en hjælpende hånd. I tabellen kan du
se, hvilke grundstoffer som tilhører
samme gruppe. Vi har inddelt de vigtigste grundstoffer i tre grupper, og for
hovedbestanddelen i hver gruppe har vi
et testsæt. Ud fra værdien for dette
grundstof fastsætter du dosen. Så vil
korallerne bevare deres fantastiske
farver og holde sig i fin form.

Art-nr: A5060560

Produktgruppe: Farver

Produkt:

Tilstrækkeligt til::

A5060475

Art-nr:

COLOMBO COLOUR 1 HALO COMPLEX (I - BR - F) 500 ML

+3 mg - 500 Ltr

A5060480

COLOMBO COLOUR 2 KALIUM / BORIUM 500 ML

+200 mg - 500 Ltr

A5060485

COLOMBO COLOUR 3 METALS 500 ML (FE)

+2 mg - 500 Ltr

De smukke farver, som kendetegner korallerne, viser sig først rigtigt, når alle sporstoffer
er til stede i tilstrækkelige mængder. Colombo har tre midler, som giver bedre farver, og
tre matchende testsæt, der kan bestemme den nøjagtige dosis.
Colour-1, baseret på hovedelementet jod, indeholder også to andre
såkaldte "halogener": brom og fluor. Grundstofferne i Colour-1 er
vigtigst for lyserøde farver.
Colour-2, baseret på hovedelementet kalium, indeholder også bor; disse
grundstoffer er vigtigst for røde farver.
Colour-3, baseret på jern, indeholder
også mange andre metaller som
mangan, kobolt, nikkel osv. Alle disse
metaller er vigtige for gule og grønne
farver.

Jod
optimal
0,06 mg/l
værdi

Kalium
optimal
400 mg/l
værdi

Jern
optimal
0,15 mg/l
værdi

Vi har også et alt i et-produkt, hvis du
ikke vil teste for jod, kalium og jern
hver for sig. Find flere oplysninger på
side 13.
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Sunde
koraller

Produkt:

Tilstrækkeligt til:

A5060490

COLOMBO COLOUR ALL IN ONE 500 ML

>100 dage - 250 Ltr

A5060492

COLOMBO COLOUR ALL IN ONE 1000 ML

>100 dage - 500 Ltr

A5060495

COLOMBO CORAL VITS 500 ML

100 dage - 250 Ltr

A5060497

COLOMBO CORAL VITS 1000 ML

100 dage - 500 Ltr

Art-nr:

Korallernes pragtfulde farver udvikler sig først helt, nå alle de nødvendige
sporelementer findes i vandet. Colombo har tre plejemidler til opretholdelse
af disse stoffer, men du skal bruge de tre testsæt for at finde den rette dosis
(se side 11 og 12). Med Colombo All in One kan du tilføre grundstoffer som
kalium, jod og metaller, og doseringen er baseret på kalkoptagelsen. Doseringen af Colombo All in One er baseret på kalkoptagelsen.
Koraller får de fleste næringsstoffer fra alger, såkaldte zooxanthellae, som
lever i symbiose med dem. I de fleste tilfælde er det dog ikke nok til at give
en optimal koralvækst. Andre må optage
næsten alle næringsstoffer fra vandet. Med
Colombo Coral Vits kan du give dine koraller supplerende næring, produktet indeholder yderligere næringsstoffer som vitaminer
og aminosyrer.
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Bekæmpelse
af problemer

Aiptasia (glasroser) kan hurtigt formere sig og udvikle sig til et problem.
Aiptasidol® er et speciel middel til at fjerne uønsket glasroser let.
Inkluderet udstyr hjælper med at administrere væsken nemt uden at
skade andre indbyggere i akvariet såsom koraller og anemoner. Glasrosen absorberer væsken hurtigt, hvorefter den straks kollapser og
opløser.

Scan QR-koden, eller besøg
vores hjemmeside for at se
vores produktvideoer.

Art-nr: A5060505
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Art-nr: 09090078

8 715897 263866

30 års erfaring,
der gør forskellen
Colombo
fremstiller
professionelle produkter til
vedligeholdelse af dit
akvarium. Vores produkter
er udviklet på baggrund af
mere end 30 års erfaring
og løbende forbedring,
understøttet af solid forskning og produktudvikling.
I Colombos forskningscenter tager vi ikke tingene for
givet. Vi tester ethvert
produkt intensivt, før vi
markedsfører det; på
denne måde kan vi garantere optimale resultater.
Vi har kun ét mål med vores produkter til saltvandsakvarier: et vellykket akvarium
med smukke koraller og sunde fisk. I produktudviklingen fokuserer vi på at gøre
produkterne brugervenlige uden at gå på kompromis med den bedste kvalitet.
Vi er sikre på, du vil se resultaterne!

NL-3257LB - The Netherlands
www.colombo.nl

Professionelle produkter til dit akvarium
This is a publication of Colombo BV. No part of this publication may be reproduced, stored or published in any form, be it
electronic, mechanical, photocopy or any other way, without prior written permission of the publisher. Despite all the care given
to the text, the publisher does not accept liability for any damage that may result from any error that could be printed in this
leaflet. We are not responsible for any typographical errors.

