
 

Duradrakon  toepassing en gebruiksaanwijzing. 

 

Duradrakon  -  voor een natuurlijk verharding van het water 

Het totaalgehalte aan opgeloste zouten in zoet water blijkt sterk te variëren afhankelijk van de locatie 
en ligt in de meeste gevallen tussen 100 tot 800 mg/l.  
Opmerkelijk is dat daarbij de verhouding tussen de verschillende ionen in de meeste gevallen relatief 
constant blijft. Daaruit heeft men een soort gemiddelde waarde bepaald, de zogenoemde ionen 
standaardverhouding. 

bron: 'Krause: Handbuch Aquarienwasser' 

Zoet water 

Ionen standaardverhouding 

gemiddelde verdeling van de meest voorkomende ionen (gewichts%) 
kationen anionen 

calcium (Ca 2+) 64,4 waterstofcarbonaat (HCO3 -) 80,0 
natrium (Na +) 18,4 sulfaat (SO4 2-) 13,7 
magnesium (Mg 2+) 10,6 chloride (Cl -) 6,3 
kalium (K +) 6,6     
 

Er zijn wereldwijd slechts weinig zoet watergebieden die van deze ionen standaardverhouding 
afwijken. De meest bekende daarvan zijn de typische zwartwater rivieren zoals de Rio Negro, waarbij 
een deel van de bicarbonaationen vervangen zijn door sulfaat en chloride ionen, en het 
Tanganjikameer, dat zich duidelijk onderscheid door een hoger natrium- en magnesium gehalte. 

Toepassing 
Door de GH (algemene hardheid of totale hardheid) en de KH (carbonaathardheid) te meten krijgen 
we in het algemeen een goede indruk van de hoeveelheid in het water opgeloste zouten.  
Puur water (zonder opgeloste zouten dus met een KH en GH van nul) is totaal ongeschikt voor leven.  
Voor een goede verzorging van vissen en planten is een minimale waterhardheid van 1 tot 3 vereist. 
Afhankelijk van het gehouden vissen- en plantenbestand kan een hogere waterhardheid gewenst zijn. 
  
Toevoeging van Duradrakon verhoogt zowel de KH als de GH. Het in Duradrakon aanwezige, moeilijk 
oplosbare, calciumcarbonaat lost langzaam op in de vorm van waterstofcarbonaat onder verbruik van 
CO2. Daarom moet u deze waterverharder alleen gebruiken bij een pH<7.0 en voldoende CO2.  
Hoe lager de pH, des te meer CO2 beschikbaar is en des te sneller het materiaal oplost. Bij een pH 
van 6,0 zal het materiaal binnen een paar minuten opgelost zijn. Bij een pH rond 7,0 en bij relatief 
weinig CO2 kan het enkele uren duren voordat al het materiaal opgelost is.  
Bij toediening zal gedurende korte tijd een lichte troebeling ontstaan. Dit is onschadelijk voor de dieren 
en planten en de troebeling verdwijnt vanzelf. 

Dosering 
Door toevoeging van Duradrakon verhoogt men zowel de KH als de GH. Stel de gewenste dosering 
vast op basis van die waarde, die u het belangrijkste vindt. 
Voor de verhoging van 1 °d GH is ~3 gram Duradrakon  per 100 liter water nodig. 
Voor de verhoging van 1 °d KH is ~3,75 gram Duradra kon per 100 liter water nodig. 

  



Samenstelling: 

Hoeveelheid (%) chemische formule benaming 
22,1   NaCl-vrij zeezout 
4,9 CaCl2.2H2O calciumchloride 
10,7 MgSO4.H2O magnesiumsulfaat 
21,4 NaHCO3 natriumwaterstofcarbonaat 
3,3 KHCO3 kaliumwaterstofcarbonaat 
37,6 CaCO3 calciumcarbonaat (kalk) 

 

Met een dosis van 3,75 gram Duradrakon per 100 liter voegt men de volgende belangrijke ionen toe: 
23,4 mg/l waterstofcarbonaat; 6,5 mg/l calcium; 5,6 mg/l sulfaat; 3,8 mg/l chloride;  
2,2 mg/l natrium; 2,0 mg/l magnesium; 0,9 mg/l kalium; sporenelementen. 

Verpakkingsgrootten 
Polyethyleen verpakkingen van:  
100 gram 
200 gram 

Overige informatie 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Aquadrakon Black is ontwikkeld en gemaakt door DRAK Aquaristik Dr Andreas Kremser. 
In Nederland worden DRAK producten vertegenwoordigd door care4FISH. Meer informatie over dit product en andere 
interessante producten voor de aquaristiek kunt u vinden op www.care4FISH.nl. 
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