
 
Algo Universal 
Universāls pretaļģu līdzeklis  
Atbrīvo dīķu ūdeni no visa veida aļģu klātbūtnes.  
 
500ml uz 10m3 ūdens (kods: 550542)  
5,0 l uz 100m3 ūdens (kods: 550545) 
 
Līdzeklis visbiežāk ūdenī sastopamo aļģu veidiem šņoraļģu, zilganzaļo aļģu, sarkano gļotu, kā 
arī ūdenslēcu iznīcināšanai. 
 
Līdzeklis nekavējoties iznīcinās kaitīgos organismus. Tālāka aļģu augšana tiks apturēta. 
 
Šņoraļģe aug dzidrā, labas kvalitātes dīķa ūdenī. Koptā dīķī aļģu klātbūtne palielinātā daudzumā 
bojā dīķa kopskatu, padara to nepievilcīgu, kā arī var nopietni kaitēt ūdensaugiem un zivīm 
(radīt skābekļa trūkumu).  
   
Ieteikums: 
Pirms uzsākat Algo Universal pretaļģu līdzekļa piemērošanu, aizvāciet mehāniski no dīķa esošās aļģes, lai izvairītos no 
skābekļa zuduma kritiskās robežas ūdenī.  Pēc procedūras veikšanas, bagātināt ūdeni ar skābekli, piemēram izmantojot OASE 
Aqua Oxy aeratoru. Turklāt nepieciešams nodrošināt aktīvu ūdens kustību, lai garantētu maksimālu līdzekļa efektivitāti. 
Lokālai aļģu iznīcināšanai var izmantot līdzekli AquaActic Algo Direct. Lai panāktu optimālu un īpaši ilgtspējīgu rezultātu, 
rekomendējam papildus izmantot līdzekļus AquaActic OptiPond (palielina dīķa ūdens cietību) un AquaActic PhoLess 

(sasaista liekos fosfātus, mazinot aļģu augšanu un smagos metālus). 
 

Dozēšana: 
Pielietojamais līdzekļa daudzums ir 50ml uz 1000 litriem dīķa ūdens. Pirms pielietošanas līdzekļa pudelīti kārtīgi sakratīt. 
Nepieciešamo līdzekļa daudzumu vienmērīgi izlaistīt pa dīķa ūdens virsmu. Ja novērojama liela aļģu koncentrācija, 
rekomendējam pēc 4 nedēļām, vēlreiz pielietot līdzekli, bet devu samazinot uz pusi. Līdzekļa iedarbība apmēram 2-3 nedēļas, 
atkarībā no aļģu vielmaiņas darbības. 
 
Piezīmes: 
Dīķos ar zivīm šo līdzekli drīkst pielietot tikai tad, ja tiek nodrošināta nepārtraukta un intensīva dīķa ūdens bagātināšana ar 
skābekli, izmantojot filtrēšanas sistēmu un sūkni vai aeratoru. Pirmās līdzekļa pielietošanas nedēļas laikā (līdz 10 dienām) 
nepieciešams atslēgt UV staru lampu.  
 
Sargāt līdzekli vietā, kas nav pieejama bērniem un mājdzīvniekiem. 
Ļoti retos gadījumos var rasties kaitējums ūdensrozēm vai citiem dīķa augiem, bet parasti tie ļoti ātri atgūstas. 
 
Līdzekli uzglabāt sausā, nesalstošā telpā, kur gaisa tº nepārsniedz +35 ºC. Pasargāt no saules UV staru ietekmes. 
 
Aktīvās vielas šķīdumā: 
Efektīvie komponenti 100ml: 
Monolinurons 0.75g 
 
Līdzeklis var būt bīstams ūdens iemītniekiem, ja to lieto pēc derīguma termiņa beigām. Izlietotā līdzekļa tvertni izmest, šim 
nolūkam domātās atkritumu tvertnēs. Līdzeklis nedrīkst nokļūt vietējos kanalizācijas notekūdeņos. Satur formaldehīnu. 
Līdzeklis var izraisīt alerģiskas reakcijas. 
 
Glabāšanas laiks un partijas numurs norādīts uz etiķetes. 
 
BAUA.-REG.-NR.: N-42703 
Ražotājs:  OASE GmbH, Postfach 2069, Horstel 48469, Germany 
Izplatītājs:  AKVEDUKTS SIA, „Akvedukti”, Ķekavas novads 
 
 
 
 
 
 
  


