
ECA 
SEK 

Viktig: 

o Före användane av produktet, läs bruksanvisningen och var säker på  att du förstår 

alla detaljene 

o Behåll bruksanvisningen också efter att du börjat använda produktet, och kom 

tillbaka till den vid behov. 

Säkerhetsinstruksjon. 

o Detta produktet är utvecklat för skötsel av plantor och fisk i akvariet. Vänligen 

inte använd produktet till andra ändamål. 

o Läs bruksanvisningen och följ de råd som står där. 

o INTE ANVÄND produktet samtidigt med andra produsentenes produkter. 

Överdos av elementer kan leda till alger och oklarhet i vattnet. Undgå helst också 

att använda fiskemediciner samtidigt med detta produktet. 

o Det er bevisat att dette produktet inte är skadligt för levende organismer som fisk 

och plantor när det är användt på på riktigt sätt. Derför er inte ADA ansvarlig for 

död/skador på plantor eller andra organismer. 

o Om produktet kommer in i ögonen eller munnen, tvätta omedelbart med vatten 

från kranen, och kontakta läkare vid behov. 

o UPPBEVARAS OTILLGJENGLIGT FÖR BARN. 

Speciella egenskaper vid Green Brighty 

o ECA (effektiv kompleks oksygen) är ett flytande tilsetningsstoff  för 

planteakvarier som innehåller naturlig organisk oksygen och järn i flytande form 

för att göra  absorbering enklare för plantor.  

o Organisk oksygen förbättrar järnintaget, och hindrar missfärgning av nya knoppar 

och blad. Den stimulerar också växten av nya knoppar genom aktivering av 

enzymer som är relevanta för plantornas metabolisme.  

Användning: 

o För att hindra missfärgning av plantor och förstärka de röda färgene på 

stengelplantor, tilsätt 2 droppar av ECA per 5 liter av akvarievatten(24 droppar i et 

60-liters akvarium). Det kan vare effektivt att tilsätta var dag över flere dager. 

o För att hindra misssfärgning av plantor och för att främja växten, tillsätt 1 droppe  

ECA per 20 liter vatten (3 droppar i ett 60-liters akvarium) var dag. 

o För att tillföra ekstra kalium og spårämnen, rekommendar vi att använda 

BRIGHTY K och GREEN BRIGHTY STEP-1. 

o Vid användning av 500 ml flaske av ECA, vänligen konvertera doseringen av 24 

dropper till 1 ml. 

VARNING 

o ECA gör akvarievatnet lite brunt en stund efter doseringen. Detta är på grund av 

komponeneter i ECA, och det er helt normalt. 

o Det rekommenderas inte att tillsätta ECA i akvarier som plågas av alger, men 

själva tillsättningsämnet förorsakar inte algvekst. 

o Alltför mycket järn i akvarievattnet kan förorsaka skador på plantorna. Byt vann  

regelbundet (en tredjedel var vecka) medan ECA blir brukt. 
 

 

NO/DK 

Viktig: 

o Før bruk av produktet, les bruksanvisningen og vær sikker på at du forstår alle 

detaljene 

o Behold bruksanvisningen selv etter at du begynte å bruke produktet, og kom 

tilbake til den ved behov 

Sikkerhetsinstruks 

o Dette produktet er utviklet for stell av planter og fisk i akvariet. Vennligst ikke 

bruk produktet for andre formål. 

o Les bruksanvisningen og følg de råd som står der 

o IKKE bruk produktet samtidig med andre produsentenes produkter. Overdose av 

elementer kan følge til alger og uklarhet i vannet. Unngå helst også bruk av 

fiskemedisiner samtidig med dette produktet. 

o Det er bevist at dette pruduktet ikke er skadelig for levende organismer som fisk 

og planter når brukt på en riktig måte. Derfor er ADA ikke ansvarlig for 

død/skader på planter eller andre organismer. 

o Dersom produktet kommer inn i øynene eller munnen, vask straks med vann fra 

springen og kontakt lege ved behov. 

o OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN 

Spesielle egenskaper ved ECA 

o ECA (effektiv kompleks syre) er et flytende tilsetningsstoff for planteakvarier som 

inneholder naturlig organisk syre og jern i flytende form for å gjøre absorbsjon 

enklere for planter.  

o Organisk syre forbedrer jerninntaket, og hindrer misfarging av nye knopper og 

blader. Den stimulerer også veksten av nye knopper gjennom aktivering av 

enzymer, relevante for plantenes metabolisme.  

Bruk 

o For å hindre misfarging av planter og forsterke de røde fargene av stengelplanter, 

tilsett 2 dråper av ECA per hver 5 liter av akvarievann (24 dråper i et 60-liters 

akvarium). Det kan være effektivt å tilsette hver dag over flere dager. 

o For å hindre misfarging av planter og for å fremme veksten, tilsett 1 dråpe av ECA 

per 20 liter vann (3 dråper i et 60-liters akvarium) hver dag. 

o For tilførsel av ekstra kalium og sporstoffer, anbefaler vi å bruke BRIGHTY K og 

GREEN BRIGHTY STEP-1. 

o Ved bruk av 500ml flaske av ECA, vennligst konverter doseringen av 24 dråper til 

1 ml. 

ADVARSEL 

o ECA gjør akvarievannet litt brunt en stund etter doseringen. Dette er på grunn av 

komponeneter i ECA, og det er helt normalt. 

o Det anbefales ikke å tilsette ECA i akvarier som plages av alger, men selve 

tilsetningsstoffet forårsaker ikke algevekst. 

o Altfor mye jern i akvarievannet kan forårsake skader på plantene. Bytt vann  

regelmessig (en tredjedel hver uke) mens ECA blir brukt. 


