
 

Vesielämä.fi 

 

 

Säilytä kaikki tuotteet lasten ulottumattomissa  

Annostus 
Allastilavuuden laskenta 
Pituus x *leveys x *syvyys x *1000 = tilavuus litroina. 
 
VINKKI: Kun täytät altaan ensimmäisen kerran, merkitse ylös vesimittarilukema 
ennen altaan täyttöä ja sen jälkeen. Näin saat tietoosi altaan tilavuuden. 
 
Noudata aina pakkauksessa olevia annosteluohjeita. Liuota aine mielellään 
ämpärilliseen vettä, jotta se jakautuu tasaisesti. 

 
Annostelupullon käyttö: 
1.  Ravista pulloa hyvin. 
2.  Avaa pienen säiliön päällä oleva turvakorkki puristamalla korkin sormilovia ja 
kiertämällä vastapäivään. Murra sinetti varovasti. 
3.  Pidä pulloa pystysuorassa asennossa ja paina sivuilta varovasti, kunnes 
sisäisessä mitassa on haluttu määrä. Ylimääräinen neste valuu takaisin. 
4. Annostelu on tasaisempaa, jos sekoitat aineen pieneen määrään vettä ja käytät esim. 
kastelukannua tuotteen levittämiseen altaaseen. 
5. Säilytä tuotetta mielellään pimeässä, viileässä ja kuivassa paikassa. 
 
 

Koi Stabil 
Käyttö. Koi Stabil on tarpeellinen tuote erityisesti koikarppeja sisältäville puutarha-altaille. 

 
Sisältö 
1000 g / 10000 litraa vettä  
5000 g / 50000 litraa vettä 

 
Käyttötarkoitus 
 
Koi Stabilin tehtävänä on parantaa vedenlaatua 15 minuutin kuluessa ja pitää puutarha-altaan 
arvot vakaina. Vakiintuneet arvot parantavat myös vesikasvien kasvua ja vahvistavat 
huonokuntoisia kaloja. 

 
Huomaa 
 
Koi Stabilia ei saa käyttää altaissa, joissa rihmalevien kasvu on runsasta, koska aine 
parantaa kaikkien kasvien elinolosuhteita. Levänkasvu voi näin ollen lisääntyä ei-toivottuna 
sivuvaikutuksena. Käsittele allas tällöin muutamia päiviä aikaisemmin AlgoSolilla. 
 
Koi Stabilin vaikutus ja edut 
 
Koi Stabil lisää veteen sopivasti kalsiumia ja hiilidioksidia, niin että altaan pH vakiintuu 
alueelle n. 7,5-8,3. Arvot ovat merkittävästi paremmat jo n. 15 minuutin kuluessa. Koi 
Stabil ehkäisee pH-arvon vaihteluja parantamalla puskurivaikutusta. Kalat stressaantuvat, 
jos veden pH on yli 8,6 tai jos se vaihtelee voimakkaasti. 
Hajottajabakteerien olosuhteet paranevat ja ammoniumin ja nitriitin hajotus kiihtyy. Koi 
Stabil ei lisää altaaseen aineita, joita siellä ei luonnollisestikaan ole, joten se on vaaratonta 
altaan kaikille eliötyypeille. Koirat ja muut eläimet voivat turvallisesti juoda vettä altaasta. 

 



 
 
Annostus 
 
100 g / 1000 litraa vettä. 
Joissakin harvoissa tapauksissa Koi Stabilia tarvitsee lisätä suurempi annos. Näin on silloin, 
jos pH-arvo ei laske riittävästi tai se alkaa nousta uudelleen n. 1 tunnin kuluttua. UV-
yksiköllä varustettu suodatin voi olla toiminnassa käsittelyn aikana. Sama koskee 
aktiivihiilenä toimivaa suodatusmateriaalia. Käytä Aqua Interiörin Multi Test -testisarjaa pH- 
ja KH-arvojen mittaamiseen. 

 
 
Käyttö 
 
Milloin Koi Stabilia voidaan käyttää? 
Koi Stabilia voidaan käyttää vuoden ympäri, mutta eniten siitä on hyötyä keväällä ja kesällä, 
kun altaan biologinen toiminta on vilkkainta. 

 
Koi Stabilin käyttö 
 
Levitä ainetta tasaisesti kauttaaltaan vedenpinnalle. Lievä sameus käytön jälkeen on 
suotavaa. Kalsiumia sisältävä Koi Stabil saattaa aiheuttaa aineen kanssa suoraan 
kosketuksiin joutuneiden kasvien lehtiin keltaisia laikkuja. Tämä on kuitenkin kasveille 
vaaratonta ja laikut häviävät useimmiten jonkin ajan kuluessa.  
Suodattimet ja pumput voivat olla toiminnassa koko ajan.  
Säilytä ainetta kuivassa ja viileässä paikassa. 

 
Vaikutus eläviin organismeihin 
 
Koi Stabil on täysin vaaratonta altaan kaikille eläimille ja kasveille. Koi Stabil stimuloi altaan 
mikrofaunaa ja mikro-organismeja.  
 

 


