
 

 

 

TWIST serien 

TWIST serien er en serie af tilskud præparater til akvarieverden. Til fin justering af forskellige vandværdier i 

akvariet.  Specielt fremstillet til bekæmpelse af alge og planteoptimering. Serien er lavet til erfarne 

akvarister. Akvarister der har sat sig lidt mere ind i de specielle forhold der findes i akvariet. 

 

           Nitrat tilskud. 
                      kan anvendes ved synlige tegn på nitrat mangel som bleger blade og/eller, som   
                          en øget forekomst af Staghorn og Penselalger på planternes blade (BBA: Black Brush Algae) 
      Dosering:  Tilsætning af 1 milliliter pr. 50 liter vand, vil øge nitrat mætningen med 1 ppm. og   
                          Kalium med 0,6 ppm. Tilsættes senest 20 min. før lyset tændes. 

 
           Fosfat tilskud.   
                          kan anvendes ved synlige tegn på fosfat mangel som f.eks en øget forekomst af   
                         Grøn Pletalge ( GSA: Green Spot Algae ) . 
      Dosering:  Tilsætning af 1 milliliter pr. 50 liter vand, vil øge fosfat mætningen med 1 ppm. og       
                         Kalium med 0,4 ppm. Tilsættes senest 20 min. før lyset tændes. 
 
           Kalium tilskud.  
                      kan anvendes ved synlige tegn på Kalium mangel som gulligt brune kanter på   
                         bladene og/eller, som f.eks en øget forekomst af Staghorn og Penselalger på   
                         planternes blade ( BBA: Black Brush Algae ).  
     Dosering:  Tilsætning af 1 milliliter pr. 50 liter vand, vil øge kalium mætningen med 1 ppm.                          
                         Tilsættes senest 20 min. før lyset tændes. 

 
           Magnesium tilskud. 
                     kan anvendes ved synlige tegn på magnesium mangel som gulligt blege   
                        blade med grønne årer og/eller, som f.eks en øget forekomst af Stag horn og Penselalger   
                        på planternes blade (BBA: Black Brunsh Algae)  
    Dosering:  Tilsætning af 1 milliliter pr. 50 liter vand, vil øge magnesium mætningen med 0,5 ppm. 
                        Tilsættes senest 20 min. før lyset tændes. 

For at bruge TWIST serien, skal akvaristen selv kunne måle de forskellige vandværdier, både før, under og 

efter brugen af disse produkter. Brug aldrig ”cirka metoden”, du skal vide hvad du gør. Det er akvaristen 

eget ansvar ved brug af disse produkter.  

Doseringen står på flasken. Fås i 500 ml. flaske, eller efter aftale. 

Ryst flasken forsigtigt inden brug. 

 

              Opbevares utilgængelig for børn. Ved indtagelse eller hvis produktet kommer i øjnene, kontakt     

          læge eller skadestue og oplys om indholdet af denne flaske, som fremgår af mærkaten på flasken. 

 

Ang. næringsmangel hos akvarieplanter, se:  

      https://www.usb-akvariegoedning.dk/USB-Artikler/9%20g%C3%B8dning/09%20N%C3%A6ringsmangel%20hos%20akvarieplanter.pdf 

https://www.usb-akvariegoedning.dk/USB-

