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Hier begint een
succesvol aquarium
In deze brochure kunt u zien hoe
u op een eenvoudige manier een
aquarium kunt inrichten, opstarten en onderhouden.
In een nieuw aquarium moet
de biologie zich nog ontwikkelen, daarom ontstaan er bij de
start vaak problemen. Met het
Colombo start systeem kunt u uw
aquarium eenvoudig opstarten
en problemen voorkomen.
Daarna kunt u door het Colombo
onderhoudssysteem te volgen,
altijd genieten van een succesvol
aquarium terwijl het onderhoud
maar weinig tijd kost.

Uw aquarium inrichten
Benodigdheden:
•
•
•
•
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Aquarium en accessoires
Aquariumplanten
Colombo NutriBase en FloraBase Pro
Colombo AquaStart en BactoStart

Voor een goede plantengroei is een voedingsbodem nodig. Breng eerst een laag Colombo
NutriBase aan en dek deze af met een laag
Colombo FloraBase Pro.
Hiermee legt u de basis voor een gezond aquarium met prachtige planten.

U kunt nu de aquariumplanten plaatsen. Het
gebruik van een beplantingsplan is gemakkelijk,
als dit niet beschikbaar is zet dan lage planten
vooraan en hogere planten aan de achterkant.
Uw winkelier kan u hierbij adviseren.

Volg het Colombo Start Systeem (zie pag. 8).
Voeg AquaStart en BactoStart toe om het water
geschikt te maken voor uw aquarium en de biologie zo snel mogelijk op gang te helpen.

Laat de zak met de vissen voor ca. 30 minuten
op het water drijven om de temperatuur gelijk te
laten worden. Daarna kunnen de vissen worden
uitgezet en is uw aquarium gereed.

Scan de code
voor het instructiefilmpje
3

Schoon water is de basis
voor een gezond aquarium
Net als elk ander huisdier moet ook bij vissen de behuizing worden schoongehouden.
Vissen produceren het schadelijke ammonia wat in het aquariumfilter met behulp
van nuttige bacteriën via nitriet wordt omgezet naar het onschadelijke nitraat.
De bacteriën in het filter hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Daarom ontstaan
bij de opstart vaak problemen.
Door het water regelmatig te testen kunt u controleren of de waterkwaliteit in orde is.
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Doe regelmatig een watertest
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Quicktest:

Met de Colombo Quicktest kunt u snel
en eenvoudig 6 belangrijke waterwaardes meten. Met de quicktest strip kunt
u de pH - KH - GH - Nitriet, Nitraat en
Chloor waarde bepalen.

Aquatest:

Met de Aquatest druppeltesten kunt u
nauwkeurige metingen uitvoeren. De
Aquatest druppeltesten zijn er voor het
meten van de pH - KH - GH - Ammonia Nitriet, Nitraat en Fosfaat waarde.
De testen zijn eenvoudig in het gebruik
en geven een betrouwbaar meetresultaat.
Welke test u ook kiest, het regelmatig
testen van het water is essentieel om uw
aquarium te kunnen onderhouden.
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pH - KH - GH
De pH is een rekenkundige aanduiding
voor de hoeveelheid zuur die in het water
zit. De pH kan een waarde hebben tussen
de 0 en 14. Hoe lager de pH des te zuurder het water. Grote schommelingen in de
pH-waarde zijn schadelijk voor de vissen.
Een juiste carbonaathardheid (KH) is een
voorwaarde voor een gezond aquarium
en een stabiele zuurgraad (pH). KH is een
maat voor de totale hoeveelheid opgeloste carbonaten in het water. Bij een te lage
KH kan de pH-waarde snelle schommelingen vertonen, wat zeer schadelijk is.
Een juiste totale hardheid (GH) is een voorwaarde voor een gezond aquarium. GH is
een maat voor de totale hoeveelheid opgeloste mineralen in het water, welke hoofdzakelijk bestaan uit calcium. Uw planten en
vissen hebben deze mineralen nodig.
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Te hoge waarde omlaag brengen
met Colombo pH min.
Ideale waarde: 7.0 - 8.0
100 ml: 500 liter -1˚DH
250 ml: 1250 liter -1˚DH

Te lage waarde omhoog brengen
met Colombo KH plus.
Ideale waarde: 6 - 8˚ DH
100 ml: 500 liter +2˚DH
250 ml : 1250 liter +2˚DH

Te lage waarde omhoog brengen
met Colombo GH plus.
Ideale waarde: 8 - 12˚ DH
100 ml: 500 liter +2˚DH
250 ml : 1250 liter +2˚DH

Filterwerking controleren
Ammonia - Nitriet - Nitraat
Ammonia wordt geproduceerd door de vissen in het aquarium. Een oplopend
ammonia gehalte is zeer schadelijk voor vissen en kan zelfs tot sterfte leiden. In
het filter wordt ammonia door bacteriën omgezet naar Nitriet. Ook Nitriet is
zeer schadelijk echter dat wordt op haar beurt door bacteriën omgezet naar het
onschuldige Nitraat.
Door regelmatig de ammonia - nitriet en nitraat waardes te meten kunt u controleren of het filter goed werkt. Vooral tijdens de opstart van een nieuw aquarium
of na schoonmaak werkzaamheden is het van groot belang deze waarden zeer
regelmatig te controleren.

Een te hoge Ammonia of Nitriet
waarde is een direct gevaar voor
uw vissen. Als de ammonia of nitriet
waarde te hoog is, ververs dan water
en gebruik Bacto Start om de biologie in het filter versneld te starten.
Bacto Start
100 ml voldoende voor 100 liter
250 ml voldoende voor 250 liter
Ammonia of Nitriet
> 1 mg/l
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Colombo Start Systeem
De opstart van een aquarium duurt ongeveer 4 weken.
1. Vul het aquarium met water, voeg Aqua
Start toe aan het water en Bacto Start toe
aan het filtermateriaal.
2. Ververs nadat het aquarium is bevolkt
met vissen wekelijks 20% van het water
en voegColombo Aqua Start toe.
3. Controleer 2x per week de ammonia en
nitriet waarde, doe een extra water verversing indien deze waarden te hoog zijn.

Maak leidingwater
geschikt voor uw
aquarium en
breng de biologie
versneld op gang

Na ca. 14 dagen zal de ammonia waarde
niet meer oplopen, de ammonia test geeft
een waarde aan tussen 0 en 0,5 mg/l. Het
nitriet gehalte loopt nu nog wel op ververs
daarom de komende 14 dagen tweemaal
per week 20% van het water om het nitriet
gehalte omlaag te brengen.
Stap na het opstarten over op het Colombo onderhoud systeem om uw aquarium
gezond te houden.

Aqua Start
100 ml voldoende voor 250 liter
250 ml voldoende voor 625 liter

Colombo Aqua Start ontgiftigt het water, verwijdert chloor en beschermt de vissen.
Door het verversen van het water verandert de watersamenstelling wat tot gezondheidsproblemen bij vissen kan leiden. Het gebruik van Aqua Start helpt deze problemen te voorkomen en maakt leidingwater geschikt voor vissen. Bacto Start bevat
levende bacteriën en bevordert de start en werking van uw aquariumfilter.
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Colombo onderhoud systeem
Altijd een schoon en helder aquarium
Een goede waterkwaliteit is van essentieel belang voor een
gezond aquarium. Met het Colombo onderhoud systeem is de
verzorging van uw aquarium eenvoudig.
Ververs elke 14 dagen 20% van het water en voeg Colombo
Bacto Care toe volgens de gebruiksaanwijzing.

Bacto Care bevat levende filter- en reinigingsbacteriën. Deze
bacteriën zijn essentieel voor het biologische evenwicht in het
aquarium en helpen daarmee het water schoon en gezond te
houden.

Bacto Care
100 ml voldoende voor 500 liter
250 ml voldoende voor 1250 liter

Voeg in de tussenliggende week Colombo Aqua Care toe.
Colombo Aqua Care houdt uw aquarium op een natuurlijke
manier schoon en helder. De afbraak van voedingsstoffen zoals
nitraat en fosfaat wordt op een biologische manier gestimuleerd.
Anderzijds wordt de waterkwaliteit verbeterd en gestabiliseerd.
Een optimaal effect wordt bereikt wanneer Aqua Care elke tussenliggende week wordt gebruikt als onderhoudsproduct.
Test elke maand het water en corrigeer indien nodig.

Aqua Care
100 ml voldoende voor 500 liter
250 ml voldoende voor 1250 liter
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Colombo Goldfish Care
Speciaal voor de optimale verzorging van goudvissen is er
Colombo Goldfish Care.
Goldfish Care is een 100% natuurlijk zout wat verrijkt is met vitaminen, mineralen en verzorgende bestanddelen. Goldfish Care
zorgt voor een gezond milieu en gezonde goudvissen. Goldfish
Care voorkomt daarmee visziekten.
Volg voor optimale resultaten het Colombo onderhoud systeem
(Zie pag. 9) en vervang Bacto Care door Goldfish Care.

Goldfish Care & Platy Care
100 ml voldoende voor 125 liter

Colombo Platy Care
Platy’s en andere levendbarenden, zoals guppy’s en zwaarddragers, zijn tropische vissoorten welke het beter doen in speciaal
geprepareerd aquariumwater. Colombo heeft hiervoor Platy Care
ontwikkeld. Naast waterzuiverende bestanddelen, zoals natuurlijke
polymeren bevat Platy Care ook verzorgende bestanddelen zoals
vitamines en sporen elementen. Het interessantste ingrediënt van
Platy Care is echter het extract van Catappa-bladeren: Catappa
bladeren worden in Zuidoost-Azië al decennialang gebruikt om
visziektes te voorkomen. Colombo heeft een extractie ontwikkeld
om de nuttige bestanddelen uit de Catappa-bladeren te halen
zodat deze aan Platy Care kunnen worden toegevoegd.
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Algisin No Algae
Een aquarium waarin de hoeveelheid planten, het voedselaanbod en de belichting in balans zijn, heeft in het algemeen
weinig last van algen.
Steken algen toch de kop op dan biedt Algisin No Algae een
betrouwbare oplossing. Door het verlagen van
Fosfaatwaarde worden algen effectief bestreden.
No Algae is effectief tegen alle soorten algen.

Algisin No Algae
100 ml behandelt 2.000 liter
250 ml behandelt 5.000 liter
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Compleet voer voor
tropische vissen
Voor de voeding van tropische vissen is een vlokkenvoer
en een voer met korrels beschikbaar.
Beide voeders bevatten een uitgebalanceerde samenstelling die is afgestemd op de voedingsbehoefte’s van
tropische vissen en tegelijkertijd de watervervuiling
minimaliseert.
Colombo adviseert Tropical pellets voor de dagelijkse
voeding van uw vissen. Korrels bevatten meer voedingsstoffen en vervuilen het water minder als vlokken.
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Speciaal voer voor goudvissen
Voor goudvissen in aquaria is een
vlokkenvoer en een voer met korrels
beschikbaar.
Beide voeders zijn afgestemd op de
voedingsbehoefte’s van goudvissen
die wezenlijk verschillen van tropische
aquariumvissen.
Colombo adviseert Goldfish pellets voor
de dagelijkse voeding van goudvissen.
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100 ML / 18 GR
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Visziektewijzer
Voor Alparex, Femsee, Bactyfec, Dactycid en Flagellex geldt:
100 ml behandelt 500 liter
1000 ml behandelt 5000 liter

Alparex is werkzaam tegen onzichtbare parasieten welke een grauwsluier op de vissen veroorzaken, zoals
Ichtyobodo, Chilodinella en Trichodina. Bovendien worden witte stip en
schimmel effectief behandeld.

Onzichtbare parasieten

Witte stip

Femsee is werkzaam tegen schimmel en witte stip. Witte Stip is te
herkennen aan kleine witte stippen
op kop en lichaam. Schimmel ziet
eruit als witte tot groene watachtige
plukken.

Schimmel

Vinrot

Bactyfec is werkzaam tegen bacteriële infecties, zoals vinrot, gatenziekte (huidzweren), bekschimmel
en andere ziekteverschijnselen die
worden veroorzaakt door bacteriële
infecties.

Gatenziekte

Bekschimmel
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Vissen kunnen door allerlei omstandigheden ziek worden. De belangrijkste oorzaken
hiervan zijn slechte waterkwaliteit, hetgeen resulteert in stress, en het plaatsen van nieuwe vissen. Het is tevens van belang de symptomen van visziekten tijdig te herkennen.
Test bij visziekten altijd eerst de waterkwaliteit.
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Gaten door
flagellaten
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Flagellex is werkzaam tegen
flagellaten, ook wel bekend als
Discus- of gatenziekte. De symptomen zijn o.a. doorzichtige ontlasting welke aan de anus blijft
hangen, verminderde eetlust tot,
in een gevorderd stadium gaten
in de kop en zelfs het lichaam.
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Dactycid is werkzaam tegen inwendige en uitwendige wormen,
zoals Nematoden, huidwormen
(Gyrodactylus) en kieuwwormen (Dactylogyrus). De meeste
wormen zijn alleen onder de
microscoop zichtbaar, hoewel
men sommige darmwormen uit
de anus kan zien hangen.

Kieuwwormen

Kleurloze ontlasting
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30 jaar ervaring,
dat maakt het verschil
Colombo maakt professionele
producten voor het onderhoud
van uw aquarium. Onze producten
zijn het resultaat van ruim 30 jaar
ervaring en continue verbetering
door gedegen onderzoek en productontwikkeling.
In het Colombo onderzoekslaboratorium gaan we niet over één
nacht ijs. Elk product wordt grondig en intensief getest voordat het
op de markt wordt gebracht, daarmee garanderen we een optimaal
resultaat.
Daarnaast zoeken we altijd naar innovatieve oplossingen, waar mogelijk op een biologische basis. Het maken van medicijnen voor de succesvolle behandeling van zieke
vissen is vanaf het prille begin onze expertise. Geen ander merk biedt vergelijkbare
resultaten, en zeg nou zelf, als je ziek bent wil je toch uitsluitend de beste medicijnen
zodat je snel weer op de been bent?
Het is daarom dat onze producten worden gebruikt èn aanbevolen door specialisten,
dierenartsen en viskwekerijen.

NL-3257LB - The Netherlands
www.colombo.nl

Professionele producten voor uw aquarium
Dit is een uitgave van Colombo B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in
enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ondanks alle aan de tekst bestede zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele
schade die kan voortvloeien uit enige fout die in deze folder zou kunnen voorkomen.

