
Návod k instalaci plastického 3D pozadí EKOL

Pozadí lze instalovat dvojím způsobem:

1. Bez nalepení v orig. provedení od výrobce, např. s použitím síťky na bocích pozadí.  Originální
provedení (ochranné síťky na stranách) však není z praktických důvodů ideální - nezamezuje totiž
úniku ryb za pozadí. Nedoporučujeme.

2. Nalepení akvaristickým  silikonovým  lepidlem  (doporučujeme).  Originální  provedení  (ochranné
síťky na stranách) není z praktických důvodů ideální. Lze je však využít jako oporu při vytmelení
lepidlem.  Pokud jsou na bocích molitanové okraje  a  vyplní  mezeru,  tak již  není  potřeba tmelit.
Použít lze akvaristický silikon určený k lepení akvárií (černý anebo transparentní). Lepidla zakoupíte
v různých baleních v našem e-shopu. V případě potřeby pozadí upravíme pilkou na železo anebo
ruční kotoučovou bruskou (kotouč na železo). Zabrousíme pilníkem. Pozor! Skořepinová pozadí zn.
Ekol jsou  vyrobena  z  velmi  křehkého  materiálu  -  následná  úprava  vyžaduje  velkou  manuální
zručnost.  Před  vlastní  instalací  si  místa  označíme nejlépe tmavou lihovou fixou z  vnější  strany
akvária/terária  v  bodech,  kde  se  pozadí  dotýká  stěn  nádrže.  Na  tyto  místa  (předem  očištěná)
naneseme bodově větší  vrstvu lepidla.  Je-li  to  možné,  lepíme raději  v  horizontální  poloze.  Poté
přimáčkneme pozadí ke stěně, případně zajistíme či lehce zatížíme a necháme zaschnout cca 2 dny,
pak napouštíme akvárium vodou. Pozor na případné škvíry či skuliny, kterými se mohou živočichové
dostat za pozadí. Tyto vytmelíme opět silikonem. Skládáme-li pozadí z více kusů, naneseme lepidlo i
na spoje mezi jednotlivými kusy. Přebytečné lepidlo odstraníme.

Doporučujeme odbornou instalaci nejlépe při současné koupi akvária.

Upozornění: Pozadí se dodává v menším rozměru, než jsou uvedené míry v názvu položky!! U každého
pozadí je uveden přibližný skutečný rozměr.

Údržba pozadí:

 Pozadí  nedoporučujeme čistit  chemickými prostředky,  které by mohly způsobit  poškození  barvy.
Změna  odstínu  vlivem  změny  chemismu  vody,  řas,  sinic  apod.  je  přirozená.  Mějte  v  nádrži
dostatečné množství ryb přirozeně ožírajících řasu.

 Info - pozadí v teráriích: V závislosti na druhu zvířete může dojít k oděru barvy i poškození nosného
materiálu (želvy, velcí plazi). U pozadí umístěných v takovém prostředí nelze uplatňovat záruku na
poškození vzniklé v důsledku přílišného namáhání či oděru materiálu.
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