
 

 

VETIKAVASTANE VAHEND PURSKKAEVUDESSE JA TIIKIDESSE 
OASE AlGo Universal 

 
Kasutusalad: Vahend takistab eelkõige niitjate- ( Spirogyra, Cladopfora ja Vaucheria ) kuid ka sini-, rohe- ja limajate 
vetikate vohamist teie purskkaevus või tiigis. Vahendi lisamisega vette rünnatakse vetikate organismi ning häiritakse 
nende ainevahetust. Antud vahendi puhul on tegu pikaajalise toimeajaga vetikavastase vahendiga. Aine on ohutu 
tiigis leiduvatele kaladele ning taimestikule. Harvadel juhtudel on String Algae Control vetikavastane vahend 
põhjustanud mõningatele tundlikumatele veetaimedele väiksemat sorti kahjustusi kuid üldjuhul toibuvad taimed 
sellest kiiresti. 
Tähelepanu: 
Aine sisaldab formaldehüüdi ning võib põhjustada nahaga kokku puutudes allergilist reaktsiooni. 
Hoidke vahendit lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas! 
Ärge kasutage vahendit veekogudes kus kasvatatakse või hoitakse kalu toiduks. 
Säilitage vahendit soojas (+5 °C kuni +35 °C ) ja kuivas kohas, varjatuna otsese päikesevalguse eest. 
Aine poolt hävitatud vetikad võivad tiigivette jäädes põhjustada lagunemisel veekogus hapnikuvaegust. 
Seega tohib ainet kasutada kaladega asustatud tiikides-basseinides vaid koos vett lisahapnikuga rikastavate 
seadmetega nt. filtersüsteemid, tsirkulatsioonipumbad, aeraatorpumbad. 
Kui tiigivee puhastamiseks kasutatakse UV seadet, tuleb UV seade AlGo Universal vetikavastase vahendi 
kasutamisel esimene 10 päeva välja lülitada. 
Kasutusjuhend 
Eemaldage enne aine kasutamist ja ka kasutamise ajal tiigist, seal leiduvatelt pindadelt jne. võimalikult palju sinna 
kogunenud vetikaid, lima ning muud prahti. Aine poolt hävitatud vetikad vajavad lagunemiseks palju hapnikku ning 
võib põhjustada hapnikuvaegust tiigivees. Kasutades tiigis  purskkaevu- ja kosepumpasid, filterseadmeid või 
aeraatorpumpasid, mis rikastavad vett lisahapnikuga, aitate kaasa aine poolt hävitatud vetikate kiirele lagunemisele 
ning aine toimeperioodi pikenemisele. 
Raputage purki hoolikalt enne kasutamist. Lisage tiigis olevasse vette 50ml ainet 1m3 vee kohta, kandes seda 
raputades või piserdades võimalikult ühtlaselt vee pinnale. 
Raskekujulise vetikate vohamise korral, soovitame lisada umbes nelja nädala pärast lisakogus ainet ( ½ esialgsest 
kogusest). 
NB! Ärge kasutage vahendit koos muude kemikaalidega, et vältida soovimatuid reaktsioone või, et olla kindel 
vahendi toimes. 
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