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Colombo fremstiller profes-
sionelle produkter til 
vedligeholdelse af hage-
dammen. Vores produkter er 
resultatet af mere end 30 års 
erfaring og kontinuerlig 
forbedring gennem grundig 
undersøgelse og produk-
tudvikling.

I Colombo undersøgelsesla- 
boratorium tager vi ikke 
nogen chancer. Hvert 
produkt testes grundigt og 
intensivt før det markeds-
føres. På den måde kan vi 
garantere optimale resulta-
ter. Derudover leder vi altid 

efter nye innovative løsninger, så vidt muligt på biologisk grundlag. Vores stærke side 
har altid været fremstilling af produkter til havedammen. Intet andet mærke giver 
sammenlignelige resultater, og indrøm det nu bare: der er mere glæde ved et glasklar 
havedam, med sunde fisk.

Dette er grunden til at vores produkter bruges og anbefales af specialister, dyrlæger og 
fiskeopdrættere.
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TRIN 1  Vandtest  

Lav en vandtest. Du kan bruge vandtesten 
på bagsiden for at få information om 
vandkvaliteten.

En vandtest af havedammen, kan tages 
med Colombo Quicktest strip eller Aqua-
test dråbetests. Med Quicktesten kan du 
hurtigt og nemt få en indikation af pH, KH, 
GH, Nitrit, Nitrat of Chlorine værdierne. 
Med Aquatest dråbetesten kan du få en 
præcis måling af alle vandparameterne 
inklusiv ammonia og fosfat.

Art-nr: 05020295

Art-nr: 05020293

Art-nr: 05020285    Art-nr:05020297   Art-nr: 05020296   Art-nr: 05020291   Art-nr: 05020287   Art-nr: 05020289   Art-nr: 05020298

Mål hurtigt og 
simpel 6 vigtigt 
vand værdier

Pakken indehol-
der 50 teststrimler

2

  

De fleste havedammes 
begrænsede indhold gør det 
vanskeligt at opnå en naturlig 
balance. Derfor er du nødt til at 
hjælpe dammen med at holde 
sig sund. Den rette vandkvali-
tet er afgørende, men, som du 
også kan se i damkredsløbet, 
påvirkes vandkvaliteten af 
diverse forurenende elementer 
som f.eks. planterester, haveaf-
fald, fiske- og fugleafføring. 

Colombo har et interaktivt online 
havedamstjek. Efter at have testet 
vandet kan resultatet skrives ind i 
vores online havedamstjek, hvorpå en 
komplet vejledning  vil blive sammen-
sat. Resultatet er  krystalklart og sundt 
vand.

•  Vandkvalitet 
•  Algebekæmpelse
•  Vejledning i fiskesygedomme
•  Forhandlere

Besøg vores
hjemmeside

www.colombo.nl
og Scan QR-koden

www.colombo.nl

Vijver
Check

Welkom
Het vijver check programma kent twee functie’s.

U kunt met de Vijver Check een compleet uitgewerkt advies krijgen 
voor het onderhoud van uw vijver en de behandeling van algen-
problemen.

Met de Ziekte Wijzer kunt u via de productkeuze zien welk product 
het meest geschikt is voor de behandeling van uw vissen.

U kunt in het programma de gegevens van uw vijver invullen, door-
loop de stappen in het programma en u krijgt een compleet uit-
gewerkt advies wat u kunt afdrukken of opslaan.

Ziekte
Wijzer

Vijver
Check

http://havedamcheck.colombo.nl

Den Colombo Testlab har alle Aqua 
test dråbetests i en handy sag, der i 
øvrigt er en fordel.

På vores hjemmeside kan du finde 
en video der viser hvordan du laver 
en vandtest. På denne måde bliver 
det at teste vand meget simpelt.
 
Besøg vores hjemmeside
www.colombo.nl og prøv det.

6-IN-1 QUICKTEST

TESTLAB PROFESSIONAL

En smuk og glasklar havedam
Begynder med sundt vand
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af Nitrosom
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Oxidation på grund
af Nitrobacter-
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Iltrige 
forhold

Iltfattige forhold

Nitrat-reducering på grund 
af anaerobe bakterier

Optagelse gennem 
vegetabilske proteiner

Vandplanter

Kvælstof

• Affald, 
• foderrester, 
• planterester, 
• døde dyr o.s.v.

Vedligehold din havedam i 5 enkle trin
Online Havedamstjek
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De korrekte værdier  
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TRIN 2 Korrektion af vandværdier  
pH og Hårdhed

pH er en matematisk betegnelse for syremængden, der findes i vandet i havedam-
men. pH’en kan have en værdi på mellem 0 og 14. Jo lavere pH’en er, jo surere er 
vandet. Store svingninger i pH-værdien er skadelig for fiskene. Dette kan især få 
skadelige følger i forbindelse med ibrugtagningen af et filter. 

En korrekt karbonathårdhed (KH) er en forudsætning for klart vand, sunde planter 
og fisk, samt en stabil surhedsgrad (pH).  KH er en måleenhed for den samlede 
mængde opløste karbonater i havedammen.  Hvis KH-værdien er for lav, kan 
pH-værdien vise hurtige svingninger, hvilket er meget skadeligt for livet i havedam-
men.

Korrekt hårdhed (GH) er en forudsætning for klart vand. GH er en måleenhed for 
den samlede mængde opløste mineraler i havedammen. Disse består hovedsag-
ligt af kalcium.  Dine planter og fisk har brug for disse mineraler. 

Ved regelmæssigt at tilsætte Balantex til vandet holdes vandværdierne på det 
korrekte niveau og skabe grundlag for en glasklar og sund havedam. Med 1 liter 
Balantex kan du behandle mere end 7.000 liter vand.

Hvis GH- eller KH-værdierne er for lave, skal du først tilsætte Colombo GH+ og/eller 
KH+ for at få værdierne op på det korrekte niveau.  Derefter kan disse værdier stabi-
liseres med Balantex. 

TIP:

Art-nr: Produkt: Tilstrækkeligt til:
05020105 COLOMBO BALANTEX 1000 ML 7000 ltr
05020109 COLOMBO BALANTEX 2500 ML 17.500 Ltr
05020110 COLOMBO BALANTEX 5.000 ML 35.000 Ltr
05020125 COLOMBO GH+ 1000 ML 7.000 Ltr +2˚DH
05020129 COLOMBO GH+ 2500 ML 17.500 Ltr +2˚DH
05020130 COLOMBO GH+ 5.000 ML 35.000 Ltr +2˚DH
05020145 COLOMBO KH+ 1000 ML 7.000 Ltr +2˚DH
05020149 COLOMBO KH+ 2500 ML 17.500 Ltr +2˚DH
05020150 COLOMBO KH+ 5.000 ML 35.000 Ltr +2˚DH
05020187 COLOMBO PH- 1.000ML 5.000 Ltr
05020189 COLOMBO PH- 2.500ML 12.500 Ltr

5

pH
SYREMÆNGDEN

KARBONATHÅRDHED

SAMLED HÅRDHED

KH

GH

> 8 Alkalisk pH-faldet med Colombo pH-min.
7-8 Optimalt Vedligehold vandværdierne med Balantex og BiClear.
< 7 Surt Tilsæt Colombo KH+.

> 12°DH For høj Udskift 25 % vand og tilsæt Fish Protect.
5-12 Optimaltl Vedligehold vandværdierne med Balantex og BiClear.
< 5 For lavt Tilsæt Colombo KH+ og kontroller pH-værdien.

> 15°DH For høj Udskift 25 % vand og tilsæt Fish Protect.
10-15 Optimalt Vedligehold vandværdierne med Balantex og BiClear.
< 10 For lavt Tilsæt Colombo GH+.

Optimal læsning: 7.0 - 8.0

Optimal læsning: 6º - 10º DH

Optimal læsning: 8º - 12º DH
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TRIN 3 Optimalisering af
filterfunktionen

Filterstart er en bakteriestarter til nye damme og eksisterende damme. I det tidlige 
forår og efter hver rengøring skal du hjælpe filtret og den biologiske balance på 
vej. Dette gøres ved at tilsætte disse levende bakterier.

De særligt fremavlede bakterier i Clean nedbryder på naturlig vis al snavs og bund-
fald. Resultatet er en renere dam og et renere filter, og dermed færre alge- og 
vandproblemer.

Activator er en vegetabilsk biokatalysator. De unikke planteekstrakter giver rense-
bakterierne i Filterstart og Bactuur Clean ekstra styrke, hvilket resulterer i en 
optimal bakteriefunktion.

Ved hjælp af forskning har vi udviklet en flydende fosfat fjerner. Du skal bare hælde 
det direkte i vandet, og fosfaterne fjernes.

Art-nr: Produkt: Tilstrækkeligt til:
05020231 BACTUUR FILTER START 500ML 5.000 Ltr
05020233 BACTUUR FILTER START 1000ML 10.000 Ltr
05020236 BACTUUR FILTER START 2500ML 25.000 Ltr
05020240 BACTUUR CLEAN 500ML 5.000 Ltr
05020242 BACTUUR CLEAN 1000ML 10.000 Ltr

Art-nr: Produkt: Tilstrækkeligt til:
05020245 BACTUUR CLEAN 2500ML 25.000 Ltr
05020284 BACTUUR ACTIVATOR 500 ML 5.000 Ltr
05020282 BACTUUR ACTIVATOR 1000 ML 10.000 Ltr
05020283 BACTUUR ACTIVATOR 2500 ML 25.000 Ltr
05020243 PHOSPHATE X 1000ML 10.000 mg

7

Ligesom med andre husdyr skal også fiskenes hjem 
holdes rent.
Fisk producerer det skadelige stof ammoniak. Dette 
stof kan ved hjælp af nyttige bakterier i akvariefiltret 
via nitrit omsættes til det uskadelige stof nitrat.
Bakterierne i filtret har brug for tid til at udvikle sig. 
Derfor går det ofte galt i akvariets startfase.
Kontroller regelmæssigt vandet for at holde øje med 
om vandkvaliteten er i orden.

NitratAmmoniak

Nitrit

Filtere   

Oxygen 
 

 Bakterier

NH3

AMMONIA

NITRIT

NITRAT
NO3

> 0,5 mg/l Farligt Udskift øjeblikkeligt mindst 50 % af vandet og tilsæt
 høj Colombo BiClear. Understøt filterfunktionen med 
  Colombo Filterstart og Colombo Activator.
  Efter udskiftning af vandet skal NH3-værdien måles igen.
0,2 – 0,5 For høj Tilsæt Colombo Filterstart og Colombo Activator for at
  forbedre filterfunktionen.
0 Optimalt Kontroller også Nitrit værdien!

> 0,5 mg/l Farligt Udskift øjeblikkeligt mindst 50 % af vandet og tilsæt
 høj Colombo Fish Protect.
  Understøt filterfunktionen med Colombo Filterstart og
  Colombo BiClear. 
  Efter udskiftning af vandet skal NO2-værdien måles igen.
0,25–0,5 For høj  Tilføj Colombo Filterstart og Activator for at forbedre 
  iltervirkningen.
0 Optimalt Det tilrådes også at kontrollere NH3-værdien.

> 40 mg/l For høj Udskift øjeblikkeligt vandet og tilsæt Fish Protect.
  Tilsæt derefter jævnligt BiClear for at binde nitratet.
20-40 Lidt for høj Tilsæt regelmæssigt BiClear for at holde Nitrat værdien
  under 20 mg/l.
< 20 Optimalt  Det tilrådes også at kontrollere Ammonia værdien
  med en særskilt Aquatest dråbetest.

Optimal læsning: 0 mg/l

Optimal læsning: 0 mg/l

Optimal læsning: 0 - 20 mg/l
FOSFAT
PO4

> 1 mg/l For høj Tilføj Colombo Phosphate X med det samme.
0,5-1 Lidt for høj  Brug Colombo Phosphate X regelmæssigt for at holde
  Fosfat værdien under 1 mg/l.
< 0,5 Optimalt  Husk at tjekke Nitrat værdien.

Optimal læsning: 0 - 0,5 mg/l

NO2
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TRIN 4 

9

Art-nr: Produkt: Tilstrækkeligt til:
D5020525 COLOMBO ALGADREX 300 ML DU+E 6.000 Ltr
D5020527 COLOMBO ALGADREX 800 ML DU+E 16.000 Ltr
D5020160 COLOMBO BI CLEAR 1000 ML DU+E 14.000 Ltr
D5020167 COLOMBO BI CLEAR 2500 ML DU+E 35.000 Ltr
D5020170 COLOMBO BI CLEAR 5000 ML DU+E 70.000 Ltr

EFFEKTEN AF ALGADREX PÅ GRØNT VAND

ALGADREX

BICLEAR

MED BICLEAR ALTID GLASKLART OG SUNDT VAND

Grøn Efter Efter Fjern

vand 30 min. 60 min. resterne

100% Glasklart Renset Vedligeholdese

biologisk vand vand produkt 

Rengøring og vedligeholdelse
af vandet

Algevækst kan også medføre problemer i sundt vand. Tilstedeværelsen af 
næringsstoffer og indflydelsen af sollys kan sørge for en hurtig udvikling af alger. 

Alger kan udvikle sig som svævealger der gør vandet grønt og grumset. I klart 
vand er trådalger ofte et problem. Colombo udvikler produkter der løser begge 
algeproblemer hurtigt, samt vedligeholdsprodukter som forebygger ny alge-
vækst.

Svævealger kan udvikle sig kraftigt i damme og kan dermed gøre vandet grønt 
og grumset. Svævealger kan fjernes hurtigt og effektivt ved hjælp af Colombo 
Algadrex. Efter tilsætningen af Algadrex klumper algerne og de flydende forure-
ninger sammen, hvorefter de fanges i filteret eller nemt kan fjernes med et fang-
net.

Ved regelmæssig brug af Bi-Clear forebygges dannelsen af nye svævealger, 
således at vandet forbliver klart. De naturlige bestanddele i Bi-Clear hæmmer 
svævealgernes udvikling. Desuden er produktet rigt på nødvendige mineraler til 
fisk og planter.

I havedammen forårsages problemer med grønt og 
grumset vand som oftest af svævealger. Ved at 
anvende Algadrex® bliver vandet klart igen i løbet 
af et par timer.  De sammenklumpede alger flyder 
enten op på vandoverfladen, synker ned på bunden 
eller lander i filteret. 

BiClear kombinerer to naturlige ingredienser som 
sammen sørger for glasklart og sundt vand i have-
dammen. Regelmæssig brug sikrer sundt og 
glasklart vand.
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TRIN 5 Behandling af trådalger

11

Lyset kan nemt trænge ind i klart vand, 
og derfor kæmper klare havedamme 
ofte med problemer med trådalger. 
Trådalgerne vokser på havedammens 
vægge og kan overgro undervandsplan-
terne. 

Algisin er en kraftig og effektiv løsning 
imod trådalger. Efter nogle dage vil 
trådalgerne begynde at forsvinde, og 
efter 14 dage er hele havedammen fri 
for trådalger. Hvis du regelmæssigt 
bruger BiOx, forebygger du, at trådal-
gerne udvikler sig på ny. Takket være 
BiOx stærke oxidationsegenskaber bekæmpes trådalger på naturlig måde. Deru-
dover sørger Biox for iltrigt vand, hvilket stimulerer de biologiske processer. 
Dette resulterer i et bedre miljø for fisk og planter. 

Sollys kan være en af årsagerne til at trådalgerne 
udvikler sig med rasende fart. Dette skaber hurtigt 
problemer for andre planter.  Takket være Algisin’s 
enzymatiske effekt frarøves disse alger deres 
næring. De døde alger kan nemt fjernes med et 
finmasket fangnet.

Når BIOX kommer i kontakt med dam vand aktiveret 
ilt frigives straks. På grund af den stærke oxiderende 
magt BIOX organisk affald og slam vil blive 
nedbrudt, og væksten i trådalger vil blive afbrudt på 
en naturlig måde.

BEKÆMPELSE AF TRÅDALGER NEMT OG HURTIGT

ALGISIN

BIOX

FORHINDRE VÆKST AF TRÅDALGER

Test strip Resultat Hurtig
includet

garanteret effekt

100%

100% Forhøjet Kraftig Vedligeholdese

biologisk oxygen Rengøring produkt 

O2

Art-nr: Produkt: Tilstrækkeligt til:
D5020510 COLOMBO ALGISIN 1000 ML DU+E 10.000 Ltr
D5020512 COLOMBO ALGISIN 2.500 ML DU+E 25.000 Ltr
D5020517 COLOMBO ALGISIN 5.000 ML DU+E 50.000 Ltr
D5020195 COLOMBO BIOX 1000 ML DU+E 32.000 Ltr
D5020199 COLOMBO BIOX 2500 ML DU+E 80.000 Ltr
D5020210 COLOMBO BIOX 5000 ML DU+E 160.000 Ltr
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Bactoplus
®

NaturalHealthy
fish

Crystal clear
water

Ohmizu hemmeligheden til fantastisk vand 
fra Japan. 
BactoPlus Ohmizu skaber fremragende damvand til Koi. 
Avl af Koi startede for mere end 100 år siden i den 
japanske provins Niigata.

Den dag i dag producerer Niigata regionen de største 
mængder af højkvalitets Koi i Japan. En af hemme-
lighederne for det er den høje vandkvalitet. Det er 
ikke tilfældigt at Niigata også producerer de bedste 
ris i Japan. Vandet der bliver brugt til at gro ris og 
Koi er rengjort af naturen og indeholder værdiful-
de mineraler.

BactoPlus analyserede vandet fra Niigata og 
udviklede Ohmizu. Med Ohmizu’s værdifulde 
mineraler i vandet bliver urenheder absorberet 
og den specielle BactoPlus bakterie der er 
tilføjet til produktet forbedre filterets ydeevne 
og fjerner slam og organisk spild.

Resultatet er et krystalklart og sundt vand, rig 
på mineraler som er perfekt til den korrekte 
udvikling af dine Koi. 

Opdag kraften fra Fresh PSB!
BactoPlus Fresh PSB – levende PSB for overlegen 

vandkvalitet.
 
Fotosyntetiske Bakterier er i stand til at absorbere 

store mængder organisk spild, og derfor vil det øge 
vandets kvalitet, som resulterer i et bedre miljø for 

fiskene. Bakterier i for eksempel Filter Starter (Gel) og 
BSO bruger oxygen, hvorimod fotosyntetiske bakterier 

bruger lys, og derfor er der ingen konkurrence blandt 
bakterierne i dit filter. PSB kan blive brugt i store mængder. 

PSB’en er produceret i vores egne faciliteter og er pakket 
ufortyndet. Den røde farve i BactoPlus PSB er den naturlige 

farve. Ingen farvestoffer er tilføjet til produktet. karotinet som 
bliver produceret af bakterierne giver den røde farve; Karoti-
net er nødvendig for at absorbere lys. Tilstedeværelsen af 
naturligt karotin i produktet gør det egnet som en tilføjelse til 
fiskefoder, og når fiskene optager karotinet vil deres farver blive 
øget.

BactoPlus PSB food spray
Naturligt Karotin til at øge fiskenes farve. Kosttilskud: Forbedrer 
væksten, helbredet og farverne på dine fisk, ved at bruge unikke 
levende fotosyntetiske baktier (PSB) dyrket i Holland. PSB’en 
producerer karotin og astaxanthin, disse er naturlige farvefrem-
hævelser, er rig på pro-vitamin A og ligeså kraftfulde antioxiderende. 
PSB indeholder også høje mængder af næringsstoffer fra 
aminosyre.  Tilføj PSB Food Spray til dit fiskefoder dagligt for at 
øve farverne, væksten og helbedret på fiskene. 

Natural

RE
D Ohmizu er tilgængelig i 2.500 poser. Dette er tiltrækkeligt 

til at behandle 50.000 liter vand.

Ingen 
farvestoffer

Ingen
konserveringsmidler

Fresh PSB er tilgængelig i 2 liter flasker.

2 liter er nok til 40.000 liter vand.

Mad Spray er tilgængelig i 500 ml spray flasker.

500 ml er tilstrækkeligt til mindst 5 kilo mad. 12 13
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Den bedste foder
TIL ALLE HAVEDAMSFISK

Premium foder
TIL KOI

Pond food er det ideele mix for alle havedams fisk og 
har følgende unikke karateristika.
• Høj næringsværdi gennem nøje afmåling af høj kvali-
tets ingredienser. 
• Værdi for pengene: Sammenlign pris, vægt og 
indhold med havedams sticks. 
• Wheat germ gør foderet let fordøjeligt.
• Flotte farver gennem naturlig farve som forefindes i 
spirulina. Forbedrer farverne 
• Forebygger fiske sygdomme, giver god næring, 
forbedrer fiskenes modstandsdygtighed og helbred. 

03050005 - Pond Food 750 gr.
03050010 - Pond Food 2,2 Kg.

Sturgeon food er et topkvalitets stør foder med højt 
værdsat ingredienser og det har følgende unikke 
egenskaber:
• Fremragende vækst på grund af afbalanceret protein 
og fedt indhold.
• Fremragende sundhed på grund af en afbalanceret 
fedtsyre og aminosyre indhold.
• Specificeret næringsværdi: På grund af tilstedeværel-
sen af fiskemel og blodprodukter.
• Optimal tilstand skyldes, at det indeholder alle de 
nødvendige mineraler, vitaminer of sporstoffer.
• Synkende foder for en god accept af stør.

03050060 - Steur mini 1,2 KG
03050065 - Steur medium 1,2 kg

Stimulerer 
tarmeaktiviteten

 Forøger
immuniteten

Giver smukke
farver

Sørger for en 
sund vækst

Let 
fordøjelig

Forbedrer 
modstandskraften

Koi food et mix høj kvalitets ingredien-
ser til din koi. Colombo gør det simpelt 
med kun ét foder: Det bedste mix med 
følgende unikke egenskaber: 
• Optimal vækst gennem balancerede protein 
og fedt indhold. 
• Optimal helbred gennem stabiliseret C vitamin 
og Beta-Glucan. 
• Optimal farve gennem Spirulina og Astaxanthin som 
giver understøtter fantastiske farver i din koi.
• Optimal vandkvalitet gennem prebiotics som  forbe-
drer fordøjelsen og udledning og derved mindre vand 
forurening.

03050015 - 1 kg Small • 03050020 - 1 kg Medium
03050025 - 3 kg Small • 03050030 - 3 kg Medium

WheatGerm et specielt mix af let fordøjelige ingredien-
ser til din Koi og andre havedamsfisk.
• let fordøjeligt som følge af  lavt protein indhold. 
• For brug hele året; Fra vandtemperatur på 5 grader og 
op kan du fodre med WheatGerm. 
• Stimulerer fiskens immunsystem; stabiliseret C vitamin og Beta 
Glucan (fra gær) stimulerer sundheden og immunforsvaret.
• Optimal vand kvalitet; Prebiotics (inulin) forbedrer fordøjelsen 
og mindsker forurening af vandet.

03050035 - 1 kg - S  •  03050040 - 1 kg - M
03050045 - 3 kg - S  • 03050050 -  3 kg - M

Economy - Økonomi pakning med 10kg foder velegnet til alle 
havedamsfisk inkl. koi. Indeholder alle de nødvendige ingredien-
ser og næringsstoffer for at dække fiskenes daglige behov.

Economy: 03050640 - 10 kg Small • 03050645 - 10 kg Medium

Prebiotics Beta

glucans

Astaxanthin

& Spirulina

High

nutrition

Stabilized

vitamin C

Wheat

germ
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Colombo fremstiller profes-
sionelle produkter til 
vedligeholdelse af hage-
dammen. Vores produkter er 
resultatet af mere end 30 års 
erfaring og kontinuerlig 
forbedring gennem grundig 
undersøgelse og produk-
tudvikling.

I Colombo undersøgelsesla- 
boratorium tager vi ikke 
nogen chancer. Hvert 
produkt testes grundigt og 
intensivt før det markeds-
føres. På den måde kan vi 
garantere optimale resulta-
ter. Derudover leder vi altid 

efter nye innovative løsninger, så vidt muligt på biologisk grundlag. Vores stærke side 
har altid været fremstilling af produkter til havedammen. Intet andet mærke giver 
sammenlignelige resultater, og indrøm det nu bare: der er mere glæde ved et glasklar 
havedam, med sunde fisk.

Dette er grunden til at vores produkter bruges og anbefales af specialister, dyrlæger og 
fiskeopdrættere.
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OPTIMALISERING AF FILTERFUNKTIONEN3
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
AF VANDET

4
BEHANDLING AF TRÅDALGER5

Trin

TRIN FOR TRIN EN SUND OG 
GLASKLAR HAVEDAM MED 
SMUKKE FISK OG PLANTER

30 års erfaring,
det er der forskellen ligger

Professionelle produktet til havedammen

8 715897 165566


