
Aquadrakon EL – Toepassing en Gebruiksinformatie  

 
Verpakkingsgrootten:  
250 ml  
500 ml 
1000 ml  
5 liter 

Toepassingsgebieden  
Het product is ontwikkeld als vloeibaar filtermedium, voor de bereiding en zuivering van water en voor 
de regelmatige verzorging van het aquariumwater. 
Geschikt voor alle siervissen en ongewervelden in zoet- en zeewater. 

Door vers water met dit product te behandelen worden agressieve zware metalen, pesticiden, 
medicijnresten, chloor, chlooramine, ammonium en dergelijke onschadelijk gemaakt door irreversibele 
binding en/of omzetting tot onschadelijke brokstukken. 
Verder wordt het kiemgetal van potentieel schadelijke bacteriën sterk verlaagd en worden vrij 
zwevende algen en algensporen gebonden. Na behandeling wordt het water kristalhelder. 
Aquadrakon EL stabiliseert alle waterwaarden en helpt om ziekte te voorkomen. Toepassing van het 
product ondersteunt het genezingsproces na ziekte en resulteert in actieve dieren met een gezonde 
eetlust en volle kleuren. 

Gebruiksaanwijzing  
Fles voor het gebruik 30 seconden krachtig schudden.  
Dosering: 10 ml op 40 liter vers water. 

Voor de regelmatige verzorging kan maandelijks een halve dosering (5 ml op 40 liter aquariumwater) 
worden gebruikt 
Bij sterk vervuild water en voor kweekstellingen kan men de dubbele dosering gebruiken. Een 
drievoudige dosering kan worden gegeven in probleemsituaties, zoals ter ondersteuning van de 
behandeling van ziekten en voor de verwijdering van medicijnresten. Meer dan een drievoudige dosis 
is zinloos en overbodig. 

Door het gebruik van Aquadrakon EL zal het water eerst troebel worden. Deze troebeling is sterker en 
duurt langer naarmate het water sterker verontreinigd is. De troebeling is normaal en geeft dus aan 
dat het product zijn werk doet! Aansluitend zal het water kristalhelder worden. Om een voorbeeld te 
geven: bij 'normaal' water in een zoet water aquarium kan de troebeling al na een paar uren zijn 
verdwenen. Bij vervuild water kan de troebeling wel 1 tot 3 dagen aanhouden. (Bij zeewater duurt de 
troebeling normaalgesproken korter, voor vijvers moet echter met langere tijden rekening worden 
gehouden.) 
 
Wisselwerkingen.  
Aquadrakon EL en soortgelijke producten kunnen uiteraard geen onderscheid maken tussen 'goede' 
en 'slechte' stoffen. Daarom producten, zoals vloeibare plantenvoeding, pas gebruiken nadat de 
troebeling is verdwenen. Dit geldt uiteraard ook voor de toediening van medicijnen. 

 
Houdbaarheid  
Aquadrakon EL is onbeperkt houdbaar.. 

 
Aquadrakon EL 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. 
 

   


