
 

 

AkvaBIO Matrix  
filtrační substrát 

Pro křišťálovou vodu a dokonalou biologickou rovnováhu. Akvarijní náplň – filtrační 
AkvaBIO Matrix do filtračních košů! 

Proč používat AkvaBIO Matrix jako filtrační materiál do akvarijních filtrů? 

• AkvaBIO Matrix má díky své pórovitosti mnohokrát větší "čistící" plochu 
než například písek nebo jakýkoliv bio molitan !!!! 

• Pro představu jedna lžíce AkvaBIO Matrix má čistící plochu o velikosti 
jednoho fotbalového hřiště. Pokud přeléváte pískem vodu, k jejímu 
mechanickému očištění dochází pouze mezi jednotlivými zrníčky písku, 
zatímco pokud přeléváte vodu přes AkvaBIO Matrix, který je velice 
pórovitý, protéká voda i skrz jednotlivá zrníčka – čistící efekt je tímto 
mnohem vyšší. 

• AkvaBIO Matrix obsahuje uvnitř své struktury ionty vápníku, magnézia a 
sodíku které je schopen vyměnit za polutanty jako je amoniak který je 
velmi často přítomen ve vodě. 

• Dále má schopnost absorbovat celou řadu molekul organických nečistot, 
které jsou také přítomné ve vodě. Dokáže do jisté míry zahubit řasy z 
Vašeho akvária. 

AkvaBIO Matrix ochotně vyměňuje kationty obsažených prvků, jako jsou Ca, Mg, K, 
aj. a velmi dobře zadržuje vodu. Využití AkvaBIO Matrix přináší samá pozitiva, 
neboť je potřeba zdůraznit, že je to minerál zcela přírodního charakteru. 

 
AkvaBIO Matrix – rozmístění ve filtru 
Frakce 8 - 16mm - umístění na začátku přítoku vody 
Frakce 4 - 8mm - umístění za frakci 8 - 16mm 
Frakce 2,5 - 5mm - umístění za frakci 4 - 8mm (nutné častější čištění a jemná síťka) 
Frakce 0,5 - 1mm - zajistit aby se AkvaBIO Matrix nevyplavoval (nutné častější 
čištění a jemná síťka), umístit na konci výpustě, umístění za frakci 2,5 - 5mm 



 

 

!!! AkvaBIO Matrix ČIŠTĚNÍ !!! 

Se provádí pouze proplachováním 
v původní vodě z akvária! 

AkvaBIO Matrix je vysoko porézní filtrační médium a s jeho pomocí dosáhnete 
efektivní filtrace a odstranění dusíkatých látek. Každý litr tohoto filtračního média 
poskytuje více než 700 m2 plochy pro osídlení bakteriemi. 

http://AKVA.shop 
http://AKVA-BIO.eu 


