
aquamax 
 
 Wilde Amandelboomschors en Wilde Amandelboomschors Nano 
 
-  Een natuurlijk en nuttig decoratiemateriaal 
-  Biedt bescherming en schuilmogelijkheden aan garnalen, kleine slakken en kleine vissen 
-  Beschermt de slijmhuid op natuurlijke wijze door de werking van de tannines; 
-  Mild ontsmettend en beschermend tegen infecties. 
 
Eigenschappen 
Aquamax wilde amandelboomschors (schors van Catappa terminalis) is een zuiver natuurproduct. De 
milde tannines (o.a. looizuren) werken adstringerend (samentrekkend) en verhinderen op die manier 
het binnendringen van bacteriën en schimmels in de slijmhuid van de vissen.  
 
In veel tropische gebieden met zacht water ontstaat de lage (zure) pH-waarde niet door grotere 
hoeveelheden CO2, maar door de aanwezigheid van humus- en looizuren. Bekend is dat dit soort 
wateren daardoor zeer weinig kiemen bevat. Voor sommige vissen zijn deze stoffen zelfs noodzakelijk 
voor een succesvolle voortplanting. 
 
 
Gebruiksaanwijzing en dosering: 
Aquamax Wilde Amandelboomschors : 1 – 2 schorsrolletjes op 100 liter aquariumwater. Voor gebruik 
de schors kort met heet water afspoelen. Voor de krachtigste werking legt men daarna de schors 
direct in het aquarium. 
Aquamax Wilde Amandelboomschors nano: 1 – 2 schorsrolletjes op 20 liter aquariumwater. Voor 
gebruik de schors kort met heet water afspoelen en minimaal 3 uur in water laten weken. 
 
Als een mildere werking gewenst is kan de schors enige uren tot een dag lang in schoon water 
worden voorgeweekt. 
 
Na enkele uren zal de wilde amandelboomschors door verzadiging met water vanzelf naar de bodem 
zinken, Eerst kan een lichte troebeling van het water optreden. Dit is natuurlijk en onschadelijk en 
verdwijnt binnen korte tijd. 
Als u tegelijkertijd andere tannines afgevende producten gebruikt, zoals b.v. Catappa bladeren, houdt 
daar dan rekening mee en pas de dosering overeenkomstig aan. 
 
De in de schors aanwezige tannines en andere stoffen worden over een periode van ongeveer 3 
weken aan het water afgegeven.  
Daarna kan de schors worden vervangen. De uitgewerkte schors kan ook als natuurlijke decoratie in 
het aquarium blijven. 
 
Om bij waterverversing grote schommelingen in tannine gehalte te voorkomen kan de schors ook bij 
het aanmaken van het verversingswater worden gebruikt.  
 
 
Droog bewaard is Aquamax wilde amandelboomschors onbeperkt houdbaar. 
 
 
 
aquamax wilde amandelboomschors wordt in Nederland op de markt gebracht door care4FISH. (www.care4FISH.nl) 


