
Aktivní kyslík - PEROXID 
vysoceúčinný proti vláknitým řasám 

 
Způsoby působení:  
Peroxid působí okamžitým uvolňováním aktivních kyselin ve vodě. Začínající oxidace ničí buněčnou 
strukturu vláknitých řas. Odumřelé řasy mohou být krátce poté odebrány podběrákem; zbytky 
vláknitých řas budou zachyceny filtrem. Peroxid se stará o to, aby se jasně zlepšilo propouštění bahna 
na špatně větraném dně jezírka, aktivita a efektivita kyslíku zvýší činnost propouštějících bakterií tak , 
že bahno bude odstraněno. 
 
Upozornění:  
Toho času nejsou známé žádné interakce mezi Peroxidem a jinými výrobky pro jezírka. Ze zásady se 
při použití více ošetřovacích prostředků pro jezírka dodržuje čekací doba více dní a pozorují se účinky. 
Při problémech se musí provést okamžitá výměna vody.  
 
Vliv na obyvatele jezírka 
Při uváděném dávkování a respektování co se týká hodnoty pH, je peroxid použitelný nezávadně. 
Nesypte prášek na ryby a listy leknínu.  
 
Dávkování: 
20 – 50 g na 1.000 l vody v jezírku (1m3) 
Dávkování je orientační. Závisí na míře znečištění jezírka, výskytu vláknitých řas a hodnotách vody pH  
a tvrdosti vody ( kH, gH). Doporučujeme zpočátku dávkovat v nižší míře. Pozorovat účinky v jezírku, 
kontrolovat hodnoty vody. S odstupem několika dnů aplikaci zopakovat. (opakování nejdříve po 3 
dnech).  Máte-li jezírko větší, můžete aplikaci provádět postupně navícekrát (rozdělit si jezírko na 
jednotlivé části např. čtvrtiny plochy)   
 
Návod k použití 

 Nejlépe je aplikovat v ranních, dopoledních hodinách, kdy PH vody je nejnižší 

 Pomoci lopatky rozsypte granulát rovnoměrně na zasaženou vodní plochu   

 Je důležité nečistoty a zahubené řasy z hladiny jezírka odstranit. (hráběmi, síťkou na 
řasy, odsát jezírkovým vysavačem, odkalovačem nebo skimmerem). 

 Pravidelné používání při silném výskytu řas vede již po několika týdnech k dlouhodobému 
odstraněni nežádouciho povlaku. 

 Aplikaci přípravku doporučujeme každé 3-4 týdny opakovat až do uplné likvidace řas 

 Opakování aplikace – nejdříve za 3 dny. 

 Aplikace dalších přípravků (bakterie, “řasožrout”, Zeolagun, apod.) – 1 den po aplikaci 
Peroxidu 

 
 
Nedoporučuje se : 
· Použití při vyšším PH vody nežli je 8,5 – mohlo by dojít k poškození ryb.  
· Nepoužívat v extrémně měkké vodě. Nejprve je potřeba zvýšit karbonátovou tvrdost 
speciálními, běžně dostupnými přípravky (Sera Pond BIO BALANCE) a až následně přípravek 
aplikovat. PEROXID zvyšuje dočasně PH vody. Zvláště u měkké vody by mohlo dojít ke skokové 
změně hodnoty PH a tím by došlo k šokové reakci u ryb, které nesnášejí prudké změny parametrů 
vody.    
Tvrdost vody:  
kH (uhličitanová tvrdost) … nemá být nižší než 3º dKH  ( doporučené hodnoty = 5-10 dkH) ,   
gH (celková tvrdost) … nemá být nižší než 6º dgH  ( doporučené hodnoty = 6-16 dgH) 
 
Výrobek pro profesionální uživatele a spotřebitele.  
Před použitím vždy čtěte charakteristiku a informace o produktu! 
Upozornění 

 Dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci s biocidy. Před použitím se nejdříve pečlivě 
seznamte s informacemi v příbalovém letáku a samotnou charakteristikou produktu. 

 Při aplikaci používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Zamezte kontaktu s 
pokožkou. Dráždí kůži. Aplikujte po směru větru, aby nedošlo k zásahu očí. 

 Rostlinám nevadí. Pouze se nesmí aplikovat přímo na rostliny, došlo by k jejich popálení. 

 Výrobek skladujte v suchu a chladnu. 
 
Upozornění: Čtěte příbalový leták – bezpečnostní list  - viz.druhá strana (obraťte tento list)

 



Příbalový leták – bezpečnostní list: 

Natriumkarbonatperoxyhydrat EG – C. 239-707-6 (900gr na 1kg) 
Nebezpeči: 
R8 Nebezpeči požáru při kontaktu s hořlavými látkami.  
R22  Zdraví škodlivé v případě požití.  
R41 Nebezpeči vážného poškozeni očí. 

Bezpečnostní podmínky: 

S3 Uchovávat v chladu. S17 Chránit před kontaktem s hořlavými látkami. S24/25 Vyvarovat se kontaktu očí. S26 
Při kontaktu očí ihned vypláchnout čistou vodou a konzultovat s lékařem 

Práškovitý algicid proti výskytu řas; registrovaný biocidní prostředek Reg.č. 1-51724. 
Trídění, obal a značení dle normy 67/548/EG. 
Při vdechnutí přípravku poškozenou osobu vyvést na čerstvý vzduch a uvolnit dýchací cesty. V případě nutnosti 
vyhledat lékaře. 
V pripadě kontaktu očí vyplachovat velkým množstvím čisté vody a ihned vyhledat lékařskou pomoc. 
Při kontaktu s pokožkou opláchnout pod tekoucí vodou. Při požiti vypít velké množství čisté vody a vyhledat 
lékařskou pomoc. 
V případě vzplanutí uhasit vodou. 
Uskladnění: 
Na suchém a čistém mistě při teplotě max. do 35 

o
C, chráněném před horkem, vlhkem a slunečním zářením. 

Při manipulaci s přípravkem vždy použivejte ochranné pomůcky očí, dýchacích cest, rukou a pokožky těla. 
Likvidace: 
Neučinný či nepoužívaný přípravek se doporučuje zlikvidovat na pro toto použití specializovaných  místech, či po 
důkladném zředění velkým množstvím vody odvést veřejnou kanalizací. Použitý obal musí být před likvidací či 
dalším použitím řádně vyčištěn. Prázdný obal může být zlikvidován společně s běžným domácím odpadem. 
Označení odpovídá evropské normě 98/8/EG. 

  

 
 
 
 
 
 

 


