JBL ArguPond Plus
Medicamento contra piolhos das carpas e vermes âncora
Suitable for:

Ajuda rápida e fidedigna: medicamento contra piolhos das carpas e vermes âncora, crustáceos das
guelras e outros crustáceos parasitas
Utilização simples: determinar a quantidade necessária, misturar com água do lago de jardim num
regador, distribuir uniformemente sobre o lago de jardim
Aplicar apenas em água de temperatura superior a 18°C.
JBL Hospital online: acesso para a identificação de doenças dos peixes
Itens fornecidos: medicamento ArguPond Plus. Dosagem: 40 ml em 800 l de água do lago de jardim

You can find a complete overview here: https://www.jbl.de/qr/27132
Isto também poderá ser de seu interesse

JBL BactoPond

JBL BiotoPond

JBL AccliPond

Bactérias para auto-limpeza do
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Condicionador de água para
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JBL ArguPond Plus
Product information
Peixes saudáveis - lago saudável
Não são só as pessoas a sentir-se desconfortáveis - os peixes também. O transporte é um acionador
comum para o stress nos peixes, os valores de água pobres podem ser fonte de bactérias, fungos e
parasitas. Medicamentos combatem ativamente o agente patogénico e reduzem o risco de infeção.
Reduzem as hormonas de stress, protegem as mucosas, desinfetam ferimentos e matam as bactérias,
os fungos e os parasitas.
Hospital Online da JBL
Visite o Hospital Online da JBL e descubra de que sofre o habitante do seu lago. Tendo em consideração
vários fatores, a JBL disponibiliza o tratamento adequado.
Aplicar o medicamento corretamente
Aplicar apenas em água com temperatura superior a 18°C. Remover o carvão ativado do filtro e desligar
os dispositivos de UV-C, dispositivos de ozono, de cobre e os dispositivos de dosagem de ácido
clorídrico. Agitar o frasco vigorosamente durante um minuto. Misturar a quantidade necessária com
água do lago de jardim num regador e distribuir de forma homogénea sobre o lago. Aplicar de manhã,
enquanto observa os animais. O período de retenção no lago é de 1 semana.
Dosagem
40 ml em 800 l de água do lago de jardim.

Further information
FAQ
Blog
Press
Laboratory/calculator
Worth reading
Spare parts
Video
GarantiePlus
Instruções

QR code
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JBL ArguPond Plus
Tipo de alimentação

-

Sub product type

Remédios

Dosagem

40 ml em 800 l de água do lago de jardim
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JBL ArguPond Plus
Safety information

Further safety information
Safety instructions

QR code
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