
LUBAO 
 
 

Voordat uw Lubao in gebruik gaat nemen vragen wij u vriendelijk om deze informatie aan-
dachtig te lezen.
De ingreniënten van Lubao zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd waardoor zij gaan fermente-
ren. 
Hierbij komt ook ammoniak vrij waardoor nutrificerende bacteriën in uw aquarium hun werk 
gaan doen. 
Tevens woirdt er biofilm gecreëerd waarvan uw garnalen heerlijk kunnen eten.

Omdat er ammoniak vrijkomt adviseren wij u uw bak goed in de gaten te houden en zeker 2x 
per week het water op ammoniak te testen.

Voor gebruik:
Het is erg belangrijk dat u Lubao eerst een aantal dagen weekt in schoon water zonder  
luchtsteentje.
Dit zorgt ervoor dat tannines vrijkomen, het teveel aan tannines wordt afgevoerd en het  
fermentatieproces wordt gestart.
Afhankelijk van de grootte van uw aquarium weekt u Lubao minimaal 3 dagen in een bakje 
met schoon water dat u iedere dag ververst.

Gaat u Lubao gebruiken in een bestaand aquaria is het zeker erg belangrijk dat u Lubao eerst 
een aantal dagen weekt in schoon water zonder luchtsteentje.  
Het weken zorgt ervoor dat de tannines vrijkomen die door het verversen worden afgevoerd, 
deze heeft u niet nodig in uw bestaande bak.  
Afhankelijk van de bezetting van uw aquarium weekt u Lubao minimaal 3 dagen in een bakje 
met schoon water dat u iedere dag min. 1x ververst. 

3 dagen weken: meer dan 50 garnalen / aquarium groter dan 80 liter
4-5 dagen weken: 20 – 50 garnalen / aquarium tussen 50 en 80 liter
6 dagen weken: 10 – 20 garnalen / aquarium tussen 30 en 50 liter
Bij kleinere groepen of aquariums raden wij aan geen Lubao te gebruiken.

Lubao gaat ongeveer 3-4 weken mee, waarna het naar de oppervlakte komt en uit het  
aquarium moet worden gehaald.

De gefermenteerde Lubao ruikt erg sterk, neem daarom een afsluitbare zak om de Lubao te 
verwijderen.

Lubao is geen (vakantie)voer maar een waterverbeteraar met als voordeel de productie van 
biofilm
Ingrediënten: Zoete aardappel, soja, diverse kruiden
Linnies is en kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verkeerd gebruik


