
GREEN BRIGHTY 

SE 

 

Viktig: 

- Före  bruk av produktet, läs bruksanvisningen og var säker på at du förstår 

alla detaljer. 

- Behåll bruksanvisningen även efter at du börjat använda produktet, og kom 

tillbaka til den vid behov. 

Säkerhetsinstruksjon: 

- Detta produkt är utvecklat för skjötsel av plantor og fisk i akvariet. 

Vennligst inte använd det till andre ändamål. 

- Läs bruksanvisningen och följ de råd som står där. 

- INTE använd produktet samtidigt med andra producenters produkter. 

Överdos av elementer kan föra till alger och oklarhet i vatnet. Undgå helst också 

bruk av fiskmedisiner samtidigt med detta produkt. 

- Det är bevisat att detta produkt inte är skadligt  för levande organismer 

som fisk och plantor när det är brukt på riktigt sätt. Därför är ADA inte ansvarlig 

for död/skador på planteor eller andra organismer. 

- Om produktet kommer inn i ögonen eller munnen, tvätta genast   med 

vatten från kranen, och kontakta läkare vid behov.  

UPPBEVARES OTILLGÄNGLIGT FÖR BARN 

 

Speciella egenskaper med Green Brighty 

Green Brighty är en flytende plantenäring utvecklat spesiellt for växt av 

undervattensplantor, och innehåller havsvatten, rikt på mineraler (avsaltat). 

Vänligen  välg ett  produkt tilpassat typ av planter i akvariet, växtvilkår och 

växtstadium. 

o Green Brighty Step-1 (tidig fas, upptill 3 mnd. etter plantning): Brist 

 på spårämnen leder till växtproblem. Green Brighty Step-1 innehåller spårämnen 

som är viktiga för sund växt av akvarieplantor på ett balanserat sätt, og främjar 

växt av nya rötter og blad. 

o  Green Brighty Step-2 (växtfas 3 mnd. til 1 år): supplerar spårämnen, 

speciellt järn, som er avgjörande för god planteväxt i växtfasen, och bidrar till att 

plantorna blir sunda och vackra. 
o Green Brighty Step-3 (mogen fase, efter 1 år): innehåller kalium i tillägg 

till andre spårämnen, och är rik på järn. Den hindrar att plantorna åldras, och 

uprätthåller  nivået över  lång tid, genom att forstärke vexten av rötterna och 

fotosyntesen. 

 

 

o Green Brighty Spesial Lights är en helhetlig flytande plantenäring for 

ljusälskande plantor. Innehåller nitrogen, fosfat, kalium, og spårämnen. Förstärker 

växten av ljusälskande plantor som Glossostigma, Riccia, och stengelplanter. 

o Green Brighty Special Shade er en helhetlig flytande plantenäring för 

skuggplantor. Den innehållerer nitrogen, fosfat, kalium og spårämnen, och är 

utvecklad för plantor som Cryptocoryne, Anubian og bregner. Kalium bidrar till 

god växt av rötterna. 

 

Bruk 

o Ett tryck tillför ca. 1 ml. 

o Bruk 1 ml per 20 l vann. Vanlig dos är 3 tryck i ett standard  60-cm 

akvarium,  9 tryck i ett 90-cm akvarium, 12 tryck i ett 120 cm akvarium, og 30 

tryck i ett 180-cm akvarium. 

o Öka doseringen medan plantorna  växser, upp til 2-3 gånger av  standard 

doseringen. 

o Tillför GREEN BRIGHTY när du slår på ljuset var dag för bättre resultat. 

o Det är mer effektivt att använda  BRIGHTY K (valfritt) vid sidan av detta 

produkt, eftersom kalium alltid er i brist i planteakvarier. 

o Användningen  av GREEN DROP och BOTTLE BASE eller METAL 

HOOK STAND (valfritt) förenklar tilförselen av plantenäringen. 

o Dessa är inte automatiserade tillförselssystem. 

 

VARNING 

o Ovannämda standarddosering av GREEN BRIGHTY är enbart standard 

för planteakvarier, med plantor som växer tätt över ett bottenunderlag med goda 

vilkår. Justera tillförselen  i förhållande till volumet av plantorna och deras 

växtvilkår. 

Om  plantorna inte växer riktigt på grund av andra orsaker än plantenäring, stoppa  

användandet  av GREEN BRIGHTY, och sörj  för förbättring av andra villkår som 

belysning, CO2, vattenvärden, og/eller substrat. 

o Green Brighty Spesial innehåller nitrogen och fosfat. Lågt nivå av 

näringsupptag av plantorna  eller överdos av plantenäringen kan leda till utbrott av  

alger. Vid algutbrott stoppa tillförselen av Green Brighty Special tillfälligt, och byt 

vattnet för att  föbättra vattenkvaliteten. 

o Det kan uppstå avlägringar på grund av komponentene i dette produkt, 

men det påverkar inte resultatet. 

o BLANDA INTE  detta produkt med andre flytande produkter, som till 

exempel Brighty K, eftersom dett kan föra til förändring av värden. 

o Undgå höga temperaturer och direkt solljus, och uppbevara produktet på 

en mörk och kylig plats. 



 

NO/DK 

 

Viktig: 

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

alle detaljene 

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

kom tilbake til den ved behov. 

 

Sikkerhetsinstruks: 

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

ikke bruk produktet for andre formål. 

- Les bruksanvisningen og følg råd som står der 

- IKKE bruk produktet samtidlig med andre produsenters produkter. 

Overdose av elementer kan føre til alger og uklarhet i vannet. Unngå helst også 

bruk av fiskemedisiner samtidlig med dette produktet. 

- Det er bevist at dette produktet ikke er skadelig for levende organismer 

som fisk og planter når det er brukt på en riktig måte. Derfor er ADA ikke 

ansvarlig for død/skader på planter eller andre organismer. 

- Dersom produktet kommer inn i øynene eller munnen, vask straks med 

vann fra springen og kontakt lege ved behov. 

OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN 

 

Spesielle egenskaper ved Green Brighty 

Green Brighty er en flytende plantenæring utviklet spesielt for vekst av 

undervannsplanter, og inneholder vann fra havet rikt på mineraler (avsaltet). 

Vennligst velg et produkt tilpasset type planter i akvariet, vekstvilkår og 

vekststadium. 

o Green Brighty Step-1 (tidlig fase, opptil 3 mnd. etter planting): Mangel på 

sporstoffer fører til vekstproblemer. Green Brighty Step-1 inneholder sporstoffer 

som er viktig for sunn vekst av akvarieplanter på en balansert måte, og fremmer 

vekst av nye røtter og blader. 

o  Green Brighty Step-2 (vekstfase, 3 mnd. til 1 år): supplerer sporstoffer, 

spesielt jern, som er avgjørende for god plantevekst i vekstfasen, og sørger for at 

plantene blir sunne og vakre. 

o Green Brighty Step-3 (moden fase, etter 1 år): inneholder kalium i tillegg 

til andre sporstoffer, og er rik på jern. Den hindrer at plantene eldres, og 

opprettholder oppsettet over en lang tid gjennom å forsterke veksten av røttene og 

fotosyntesen. 

o Green Brighty Spesial Lights er en helhetlig flytende plantenæring for lys-

elskende planter. Inneholder nitrogen, fosfat, kalium, og sporstoffer. Forsterker 

veksten av lys-elskende planter som Glossostigma, Riccia, og stengelplanter. 

o Green Brighty Special Shade  er en helhetlig flytende plantenæring for 

skyggeplanter. Den inneholder nitrogen, fosfat, kalium og sporstoffer,  og er 

utviklet for planter som Cryptocoryne, Anubian og bregner. Kalium sørger for god 

vekst av røttene. 

 

Bruk 

o Ett trykk tilfører ca. 1 ml. 

o Bruk 1 ml per 20 l vann. Vanlig bruk er 3 trykk i et standard 60-cm 

akvarium, 9 trykk i et 90-cm akvarium, 12 trykk i et 120 cm akvarium, og 30 trykk 

i et 180-cm akvarium. 

o Øk doseringen mens plantene vokser, opp til 2-3 ganger av  standard 

doseringen. 

o Tilfør GREEN BRIGHTY når du slår på lyset hver dag for bedre resultat. 

o Det er mer effektivt å bruke BRIGHTY K (valgfritt) ved siden av dette 

produktet, siden kalium alltid er i mangel i planteakvarier. 

o Bruken av GREEN DROP og BOTTLE BASE eller METAL HOOK 

STAND (valgfritt) forenkler tilførselen av plantenæringen. 

o Disse er ikke automatiserte tilførselssystemer. 

 

ADVARSEL 

o Ovennevnte standarddosering av GREEN BRIGHTY er kun standard for 

planteakvarier, med planter som vokser tett over et bunnunderlag med gode vilkår. 

Juster tilførselen i forhold til volumet av plantene og deres vekstvilkår. 

o Dersom plantene ikke vokser riktig på grunn av andre årsaker enn 

plantenæring, stopp bruken av GREEN BRIGHTY, og sørg for forbedring av andre 

vilkår som belysning, CO2, vannverdier, og/eller substrat. 

o Green Brighty Spesial inneholder nitrogen og fosfat. Lavt nivå av 

næringopptak av plantene eller overdose av plantenæringen kan føre til utbrudd av 

alger. Ved algeutbrudd stopp tilførselen av Green Brighty Special midlertidig, og 

bytt vannet for å forbedre vannkvalitet. 

o Det kan oppstå avleiring på grunn av komponentene i dette produktet, men 

dette påvirker ikke bruken. 

o IKKE bland dette produktet med andre flytende produkter, som for 

eksempel Brighty K, fordi dette kan føre til endring av verdier. 

o Unngå høye temperaturer og direkte sollys, og oppbevar produktet i et 

mørkt og kjølig sted. 

 


