
Phosphareduc  - Toepassing en Gebruiksaanwijzing 

Geleverde verpakkingen:  
100 gram  
250 gram   

Toepassingsgebieden  
Het product is ontwikkeld voor de irreversibele verwijdering van fosfaat uit aquariumwater en 
vijverwater. 
Phosphareduc heeft een fosfaatbindende capaciteit van minstens 15 gram per kg ijzer(III)hydroxide 
granulaat, het actieve materiaal van het product. 
  

Gebruiksaanwijzing  
Voor gebruik het zakje met Phophareduc in een emmer met schoon water spoelen. Dit spoelen zo 
vaak als nodig herhalen tot het waswater nagenoeg helder blijft.  
Met het spoelen worden restanten stof van het productieproces van het granulaat verwijderd. 
Daarna het zakje met het materiaal in zijn geheel ergens in de watercirculatie onder brengen, bij 
voorkeur op een plaats met veel doorstroming. Ideaal is daarvoor natuurlijk het filter. Hoe beter de 
doorstroming van het zakje met Phosphareduc, des te sneller volgt het resultaat. 

In vijvers waarin geen filtersysteem wordt gebruikt kan het zakje met materiaal overal geplaatst 
worden waar het niet opvalt. Maar ook hier natuurlijk bij voorkeur op plaatsen met stroming. 

Als u een beplant aquarium of beplante vijver behandelt, houd er dan rekening mee dat planten ook 
fosfaat nodig hebben voor een gezonde groei, en houd daarvoor een restwaarde aan van ongeveer 
0,25 mg fosfaat per liter. Als u uitsluitend vissen in uw aquarium of vijver houdt, dan hoeft u natuurlijk 
geen rekening te houden met een dergelijke minimumwaarde. 

Werkingswijze  
Het in het water opgeloste fosfaat wordt in eerste instantie adsorptief aan het hoog poreuse 
ijzer(III)hydroxide oppervlak gebonden. Daarna wordt het fosfaat omgezet in het stabiele en niet 
oplosbare ijzerfosfaat.  
            {Chemische reaktie: Fe(OH)3 + H3PO4 => FePO4 + 3 H2O} 
De verwijdering van de overmaat aan fosfaat kan enkele dagen tot enkele weken duren, afhankelijk 
van de fosfaatconcentratie en de totale hoeveelheid bij het begin van de behandeling en van de mate 
van doorstroming van het zakje Phosphareduc.  
Doe zo nu en dan een meting om te weten of (en wanneer) u het gewenste fosfaatniveau bereikt. 

Overige informatie. 
Naarmate de concentratie opgelost fosfaat hoger wordt, zal ook een groter deel van het fosfaat uit de 
oplossing neerslaan in het sediment op de bodem van het aquarium of de vijver.  
Bij verwijderen van het opgeloste fosfaat door Phosphareduc of een ander middel, zal dit fosfaat uit 
het sediment weer geleidelijk in oplossing gaan. Dit betekent dat bij hoge fosfaat concentraties meer 
fosfaatbindend product nodig zal zijn om voldoende fosfaat te verwijderen dan op basis van de 
meetbare opgeloste fosfaat fractie te verwachten was. 

Phosphareduc heeft geen invloed op de pH van het water en brengt evenmin geleidbaarheid 
verhogende anionen in het water.  
 
Wanneer de Phosphareduc volledig is verzadigd met fosfaat en dus is uitgewerkt, kan men het zakje 
openknippen en het met fosfaat verzadigde Phosphareduc composteren. Het vlieszakje als restafval 
verwijderen. 

 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 

 



Phosphareduc 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. 
 

 


