
U heeft al een tijdje een mooie zwemvijver, en de laatste tijd 
stelt u steeds frequenter vast dat uw zwemvijver meer en meer 
last krijgt van een storing van het biotoop (o.a. algenbloei) die 
u steeds moeilijker of zelfs helemaal niet meer onder controle 
krijgt met de gangbare producten van bij de detailhandel.
Daarom heeft Idrabel een biologische product ontwikkelt en 
succesvol getest gebaseerd op het bewezen en alom 
bekende product BIO-VASE waarbij eerst zowel de vijver als 
de lava filter behandeld worden, nadien rest er enkel nog de 
lavafilter over een periode van 5 jaar telkens op ongeveer 
hetzelfde tijdstip jaarlijks te behandelen.
Het product gaat de zwemvijver een biologische boost 
geven, waarbij het biotoop in de vijver zich gaat herstellen 
met o.a. als gevolg dat de kans op algenvorming sterk 
vermindert en op termijn zelfs verdwijnt.
BIO-VASE Swimming Lake biedt dus een adequate aanpak 
van voornoemde problematiek, en wordt in gesloten emmers 
van 10kg verkocht. Het is beschikbaar via geagregeerde 
tuinarchtecten en tuinaannemers of rechtstreeks bij Idrabel 
mocht men de zwemvijver zelf wensen te behandelen.
U kan ons altijd via email contacteren op  
swimminglake@idrabel.be, de info die wij van u nodig 
hebben is de m² van de vijver en de lavafilter plus enkele 
foto’s van de situatie.
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Behandeling zwemvijvers 
 
 

Zwemvijvers kunnen onderhevig zijn aan een aanslibbing afkomstig van uitwerpselen van 
vissen, eenden en vogels als ook bladeren. 
 

Ons procédé bestaat erin het organisch materiaal door aangepaste aerobische micro-
organismen af te breken. 
 

BIO-VASE Swimming Lake is een product gebaseerd op gefixeerde micro-organismen 
aangepast aan de afbraak van verschillende organische stoffen. 
 

Dit product, geleverd in granulaten van 150 à 2000µ in gesloten emmers van 10kg, moet 
homogeen verspreid worden, à rato van 250gr/m² : 
 

• Eén behandeling in de herfst of de lente over de gehele oppervlakte (vijver en lavafilter) 

• Zes maanden later één behandeling in de lente of de herfst over de gehele oppervlakte 

• Zes maanden na de tweede behandeling, en dat gedurende de vijf volgende jaren een 
behandeling van enkel de lavafilter 

 
Deze behandeling herstelt op termijn het natuurlijke evenwicht van de zwemvijver. Daardoor 
zal de eventuele algengroei duidelijke verminderen en mogelijk volledig verdwijnen. 
 
 
 

Bevat geen pathogene stoffen, dus veilig voor mens, fauna en flora ! 
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BIO-VASE Swimming Lake 

 

ONDERHOUD VAN NATUURLIJKE ZWEMVIJVERS  
 
Oorsprong:  
 
Hygroscopische granulaten die geselectioneerde en gefixeerde bacteriën, enzymes, nutrienten 
en oligo-elementen bevatten. 
 
 
Gebruikswijze:  
 

• Eén behandeling in de herfst of de lente over de gehele oppervlakte (vijver en 
lavafilter), 

• Zes maanden later één behandeling in de lente of de herfst over de gehele oppervlakte 
(vijver en lavafilter), 

• Zes maanden na de tweede behandeling, en dat gedurende de vijf volgende jaren een 
behandeling per jaar van enkel de lavafilter. 

 

 
Verpakking: 
 
Bio-Vase-Swimming Lake wordt enkel geleverd in gesloten emmers van 10kg. 
 
 
Belangrijke informatie : 
 
Vermijd het gebruik van UV filters en enerwelke biocide producten tijdens de behandelingen.  
 
Buiten de reguliere dierenvoeding, best ook geen extra voeding (zoals bijvoorbeeld brood) 
voor de vissen en eenden toedienen. 
 
Bio-Vase Swimming Lake is veilig voor de mens, fauna en flora. 
 
Best buiten bereik van kinderen houden, Het product wordt best beschut bewaard tegen 
warmte en vochtige omstandigheden. 

 


