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De Koi, ook wel 

Nishikigoi genoemd, 

is de nationale trots 

van Japan. Nishikigoi 

betekent letterlijk 

‘gekleurde karper’ en 

is een verzamelnaam 

voor allerlei variëteiten 

van de Koi gekweekt 

in Japan. Een Koi is 

geen gewone vis. Zijn 

prachtige kleuren, 

zijn patronen, zijn 

soms indrukwekkende 

grootte en zijn 

bijzondere gedrag 

maken de Koi - vooral 

de laatste jaren 

- tot een immens 

populaire vis onder 

vijverliefhebbers over 

de hele wereld.

Het houden van Koi is 

niet zomaar een hobby. 

Het vereist kennis over 

een goed biologisch 

evenwicht en een goede 

waterkwaliteit. Koi stellen 

hoge eisen aan het water 

waarin ze leven. U mag 

dan ook hoge eisen stellen 

aan de producten die u 

gebruikt. Wij begrijpen dat 

alleen de beste producten 

goed genoeg zijn voor uw 

Koi. Al onze producten 

worden daarom uitvoerig 

getest in ons eigen 

laboratorium en voldoen 

aan de hoogste

kwaliteitseisen.

In deze brochure vindt u 

een overzicht van onze 

producten. Heeft u na het 

lezen van deze brochure 

nog vragen? Raadpleeg 

dan onze website 

www.kinshi.nl. Hier vindt 

u niet alleen een compleet 

overzicht van onze 

producten, u heeft ook 

de mogelijkheid vragen 

voor te leggen aan onze 

specialisten. Wij wensen u 

veel plezier met het lezen 

van onze brochure!

Het houden van Koi: 
een bijzondere hobby
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Kinshi Bacta Starter Clear geeft uw 
filter de juiste start.
Kinshi Bacta Starter Clear vermindert 
nitriet- en ammoniumpieken. Typische 
problemen bij het opstarten van de 
Koi vijver. Gebruik Kinshi Bacta Starter 
Clear bij het vullen van een nieuwe 
vijver, na het gebruik van medicijnen 
of bestrijdingsmiddelen en na de 
wintermaanden.

2,5 l - voor 100 000 l water  0099040
5 l - voor 200 000 l water  0099042
10 l - voor 400 000 l water  0099044

Kinshi Bacta Clear is een 
afvalopruimer voor biotoopvijvers en 
vijvers met een standaard visbezetting.

1 l - voor 10 000 l water  0099011
1 l - voor 20 000 l water  0099010
2,5 l - voor 50 000 l water  0099012
5 l - voor 10 0000 l water   0099014

Bacta

Bacteriën

Bacteriën zijn 

onmisbaar voor een 

gezonde Koi vijver. 

Ze zorgen ervoor dat 

afvalresten van voer, 

ontlasting, bladeren 

en andere vuil worden 

afgebroken en omgezet 

in mineralen en 

voedingsstoffen voor 

de planten. Om een 

optimaal biologisch 

evenwicht te creëren 

- en te houden - zijn 

de juiste bacteriën 

onmisbaar.
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Kinshi Bacta Super Clear is een 
super afvalopruimer voor vijvers met een 
hoge visbezetting of Koi.
Omdat in dit soort vijvers veel wordt 
gevoerd, ontstaan hoge concentraties 
afvalstoffen.

2,5 l - voor 100 000 l water   0099060
5 l - voor 200 000 l water  0099062
10 l - voor 400 000 l water  0099065
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Kinshi Bacta Sludgebuster is een 
slibverwijderaar voor vervuilde vijvers.
Als afvalstoffen zich hebben opgehoopt, 
een laag slib op de bodem van de vijver 
is ontstaan en/ of algenbloei op de loer 
ligt, is Kinshi Bacta Sludgebuster het 
juiste middel. Kinshi Bacta Sludgebuster 
is een krachtige bacteriecultuur die slib 
afbreekt en algenbloei remt. Gebruik 
in de herfst en winter zorgt voor een 
schone vijver in het voorjaar.

1 l - voor 20 000 l water   0099030
2,5 l - voor 50 000 l water  0099032
5 l - voor 100 000 l water   0099034

Kinshi Bacta Starter Mix A & B
Kinshi Bacta Starter Mix A wordt gebruikt 
om afval in biotoopvijvers en vijvers met 
een standaard visbezetting tegen te gaan.
Kinshi Bacta Starter Mix B wordt gebruikt 
om slib in biotoopvijvers en vijvers met 
een standaard visbezetting tegen te gaan. 
Gebruik van Kinshi Bacta Starter Mix B in 
herfst en winter zorgt voor een schone 
vijver in het voorjaar.

Kinshi Bacta Starter Mix A & B zijn alleen 
als pakket verkrijgbaar.

2 x 1 l - voor 30 000 l water   0099036



Zuurgraad (pH)
De zuurgraad van het water wordt 
uitgedrukt in pH. Een stabiele pH-
waarde is belangrijk voor het welzijn 
van Koi. Koi voelen zich het beste bij een 
pH-waarde tussen 7,2 en 8,3. 

Carbonaathardheid (KH) 
De carbonaathardheid symboliseert 
het bufferend vermogen van het water 
en zorgt voor een stabiele pH-waarde. 
In een Koi vijver hoort de KH-waarde 
tussen 5 en 8 °KH te zijn. 

Totale hardheid (GH)
De totale hardheid van het water wordt 
aangeduid in GH. In het water opgeloste 
zouten van magnesium en calcium 
vormen deze hardheid. In een Koi vijver 
hoort de GH-waarde tussen de 10 en 15 
°GH te zijn. Een optimale GH-waarde 
houdt de KH-waarde stabiel.

Ammoniak/ ammonium
Vissen en planten produceren afvalstoffen 
in de vijver. Hierdoor ontstaan stikstof- 
verbindingen in het water. Bij een 
pH-waarde hoger dan 7 ontstaat 
ammoniak en bij een pH-waarde 
lager dan 7 ammonium. Naarmate de 
pH-waarde stijgt, neemt het ammoniak 
gehalte toe. Ammoniak is reeds in kleine 
hoeveelheden giftig voor de vissen, 
terwijl ammonium minder giftig is. 

Aqua

Waterverbetering

Om de Koi optimaal 

gezond te houden, is een 

goede waterkwaliteit 

belangrijk. Controleer 

de waterkwaliteit 

daarom regelmatig! 

De voornaamste 

waterwaarden voor Koi 

vijvers zijn de zuurgraad 

(pH), carbonaathardheid 

(KH), totale hardheid 

(GH), de ammonium-/ 

ammoniakwaarde en de 

nitriet en nitraatwaarde.

PlantenAlgen

Nitraat

Nitriet
Ammoniak/
ammonium

Afval-
stoffen

Voeding

Vissen

Meten 

is weten!

Nitriet en nitraat 
Bacteriën zorgen ervoor dat 
ammonium/ ammoniak wordt 
omgezet in nitriet. Ook nitriet is giftig 
voor Koi. Nitriet kan door bacteriën 
worden afgebroken tot nitraat. Bij 
grote hoeveelheden nitraat is de 
kans op algengroei groot. Nitraat 
wordt gevaarlijk als er zuurstofgebrek 
ontstaat. In dat geval kan nitraat 
zuurstof loslaten en opnieuw reageren 
tot nitriet. Bij grote hoeveelheden 
nitraat kunnen dus ook grote 
hoeveelheden van het giftige nitriet 
ontstaan!

Kinshi Aqua KH-Plus verhoogt de 
KH waarde. 
Door het verhogen van de KH-waarde 
stabiliseert Kinshi Aqua KH-Plus de pH-
waarde van het water.

1000 g  0099092
2,5 kg  0099094

Kinshi Aqua GH-Plus verhoogt de 
GH-waarde. 
Door het verhogen van de GH-waarde 
stabiliseert Kinshi Aqua GH-Plus de KH-
waarde van het water.

900 g  0099088
2,5 kg  0099090
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Aqua

Kinshi Aqua Biomineral Plus 
voegt mineralen en sporenelementen 
aan het vijverwater toe - en stimuleert 
de plantengroei in biotoopvijvers.
Door het toevoegen van mineralen en 
sporenelementen stabiliseert Kinshi Aqua 
Biomineral Plus de GH- en KH-waarde 
van het water. In biotoopvijvers wordt 
algengroei zo langdurig voorkomen.

1000 g  0099096
2,5 kg  0099098

Met de Kinshi Aqua 
Waterverbeterings-producten 
kunt u afwijkende waterwaarden 
in de vijver corrigeren - en de 
waterkwaliteit verbeteren.

Kinshi Tablets bestaan uit enzymen 
die organisch materiaal in kleinere stukjes 
afbreken - waardoor de bacteriën deze 
uiteindelijk makkelijker kunnen afbreken. 
Kinshi Tablets kunnen het beste in 
de filter worden gedoseerd, waar ze 
langzaam oplossen en de filterbacteriën 
ondersteunen. Het resultaat is een heldere 
vijver met weinig organisch afval.

1 kg (± 260 stuks) 
voor 65 000 l water  0099070

Kinshi Aqua Alg-O2 verhoogt het 
zuurstofgehalte van het water - waardoor 
micro-organismen en planten het water 
beter kunnen zuiveren.
Fosfaten worden door Kinshi Aqua Alg-O2
gebonden en mineralen worden 
toegevoegd, waardoor algen kunnen 
loslaten van de bodem en verdwijnen in de 
filter. Tevens wordt met Kinshi Aqua Alg-O2 
de KH-waarde van het water verhoogd.

1000 g - voor 30 000 l water  0099810
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Biologisch filtermateriaal 

Kinshi Aqua Denilit is een biologisch 
filtermateriaal met een hoog poreuze 
structuur en een groot oppervlak. 
Hierdoor biedt het een ideale 
aanhechtingsmogelijkheid voor nuttige, 
afvalafbouwende bacteriën waardoor 
een natuurlijke verwerking van het afval 
in het water ontstaat. In de kern van de 
steentjes is zelfs afbraak van nitraat door 
denitrificerende bacteriën mogelijk.
 
5 l   0021330
10 l   0021332
20 l   0021334

Adsorberend filtermateriaal 

Kinshi Aqua Carbon is een 
adsorberend filtermateriaal met hoge 
reinigende eigenschappen. 
Kinshi Aqua Carbon verwijdert kleur-, 
gif- en geurstoffen en kan uitstekend 
worden gebruikt om chloor en 
uitgewerkte medicijnen te adsorberen 
of te binden. Ook witte of melkachtige 
vertroebelingen en schuimen van 
het water in warme periodes kunt u 
voorkomen of tegengaan met Kinshi 
Aqua Carbon. Na een aantal weken c.q. 
maanden is het filtermateriaal verzadigd 
en dient het te worden vervangen.

5 l  0021789      
10 l  0021790            

Aqua

Filtermaterialen

Een goed filtersysteem 

zorgt voor minder 

onderhoud en een 

stabiele waterkwaliteit. 

Met Kinshi Filter-

materialen reinigt u 

het water op efficiënte 

wijze. Voor de vijver 

zijn er biologische, 

adsorberende 

en mechanische 

filtermethoden. 
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Kinshi Aqua Zeoliet is een 
adsorberend filtermateriaal dat de 
schadelijke afbraakstof ammonium bindt. 
Ammoniumvergiftiging bij vissen wordt 
met Kinshi Aqua Zeoliet voorkomen en 
algengroei wordt tegengegaan. Kinshi 
Aqua Zeoliet is zeer geschikt om de 
natuurlijke zelfreinigende kracht van de 
vijver te ondersteunen als er veel afval 
te verwerken is. Bijv. in het voorjaar, op 
warme zomerdagen, in de herfst en na 
het gebruik van medicijnen. Na een aantal 
weken c.q. maanden is het filtermateriaal 
verzadigd en dient het te worden vervangen.

5 l  0021335            
10 l  0021336    
20 l  0021337  

Mechanisch filtermateriaal

Kinshi Filtermatten bestaan uit 
grove samengeperste kunststofvezels 
voor een mechanische en biologische 
reiniging van het water. 
Kinshi Filtermatten zijn zeer geschikt voor 
het filteren van Koi vijvers. De matten zijn 
eenvoudig te reinigen. 

100 x 50 x 5,8 cm   0089102
200 x 100 x 5,8 cm  0089100
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Kinshi HI-Oxygen 
Airstone Cylinder 
(Carborundum)
15 x 70 mm / tule 4-9 mm / grijs  0022442
20 x 80 mm / tule 4-9 mm / grijs  0022444
20 x 120 mm / tule 4-9 mm / grijs  0022446
30 x 80 mm / tule 4-9 mm / grijs  0022448
30 x 105 mm / tule 4-9 mm / grijs  0022450

Air

Luchtstenen

Voldoende zuurstof is 

noodzakelijk voor een 

gezonde Koi vijver. 

De bacteriën hebben 

zuurstof nodig om 

afvalstoffen te kunnen 

verwerken en de vissen 

kunnen zonder zuurstof 

niet leven. Door een 

luchtsteen in de filter 

te plaatsen, kunt u 

de vijver van extra 

zuurstof voorzien en de 

ontwikkeling van aerobe 

bacteriën stimuleren.
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30 x 130 mm / tule 4-9 mm / grijs 0022452
150 x 50 mm / tule 4-9 mm / grijs  0022456
200 x 50 mm / tule 4-9 mm/ grijs  0022458
300 x 50 mm / tule 4-9 mm / grijs  0022460

Kinshi Airstone Ball
5 cm / tule 4 mm/ blauw   0022424
 0022426
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Kinshi HI-Oxygen Airstone Ball 
(Carborundum)
5 cm / tule 4 mm/ grijs   0022434
 0022436

Kinshi HI-Oxygen Airstone Disk 
(Carborundum)
107 x 19 mm / tule 4-9 mm / grijs  0022454
200 x 27 mm / tule 4-9 mm / grijs  0022462

Door kalk en vuil gaan luchtstenen na verloop van tijd verstoppen, waardoor er geen lucht meer door de 
stenen kan stromen. U dient de werking van de stenen daarom regelmatig te controleren en - indien nodig - 
de stenen te vervangen. 



Food

Voeders

Voor een goede 

gezondheid van de 

vissen, stemt u de 

voeding af op de grootte 

van de vissen - en 

het soort vissen. De 

kwaliteit van de voeding 

is hierbij van groot 

belang. Goede voeding 

zorgt voor een optimale 

ontwikkeling en groei 

van de vissen, mooiere

kleuren en een betere 

gezondheid van uw Koi.
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Niet alleen de percentuele samenstelling 
van de voeding bepaalt de kwaliteit van 
het product. Ook het soort ingrediënten 
en de kwaliteit hiervan, zijn van groot 
belang. Kinshi voeders bestaan uit díe 
stoffen die voor de vissen het meest 
waardevol zijn. Hierdoor kunnen onze 
voeders met recht kwaliteitsvoeders 
worden genoemd. Ze worden beter 
opgenomen, waardoor de vissen minder 
voer nodig hebben - en dat zorgt voor 
een betere waterkwaliteit.

Voer niet een keer in de week een 
grote hoeveelheid, maar 1 tot 2 maal 
daags zo veel als de vissen in 2 tot 4 
minuten eten. Vissen kunnen voedsel 
beter verteren en opnemen naarmate 
de omgevingstemperatuur stijgt. In de 
winter is het eetgedrag van de vissen 
daarom anders dan in de rest van het jaar. 
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Kinshi Food Sticks is een hoofdvoeder 
in pelletvorm voor alle vijvervissen.
Kinshi Food Sticks hebben een extra 
hoge voedingswaarde. Ze zijn compacter 
dan normale sticks, waardoor de vissen 
minder voer nodig hebben.

Samenstelling: tarwebloem, soja, 
maïsbloem, visolie, mineralen, vitaminen, 
kleurstoffen E102, E131en E171
Ruw Eiwit 25,0%, Ruw Vet 3,0 %,
Ruwe Celstof 1,9 %, Vocht 8,0 %,
Ruw As 3,0 %, Vitamine A 10000 IE,
Vitamine D3 1500 IE, Vitamine C 200 mg,
Vitamine E 200 mg

1,5 l  0099700
3 l  0099702
15 l  0099704
5 kg  0099706

Kinshi Food Sticks Mix is een 
hoofdvoeder in pelletvorm voor alle 
vijvervissen.
Kinshi Food Sticks Mix biedt extra veel 
afwisseling in voeding en smaak.

Samenstelling: tarwebloem, soja, 
maïsbloem, visolie,mineralen, vitaminen, 
kleurstoffen E102, E131en E171,
 Ruw Eiwit 25,0%, Ruw Vet 3,0 %, 
Ruwe Celstof 1,9 %, Vocht 8,0 % 
Ruw As 3,0 %, Vitamine A 10000 IE, 
Vitamine D3 1500 IE, Vitamine C 200 mg, 
Vitamine E 200 mg

1,5 l  0099710
3 l  0099712
15 l  0099714
5 kg  0099716

Hoofdvoeders algemeen

Kinshi Food Flakes is een hoofdvoeder 
in vlokvorm voor met name kleine en voor 
jonge vissen.
Niet geschikt voor Sluierstaarten.

Samenstelling: granen, oliën, vetten, vis 
en mineralen
Ruw Eiwit 15,0%, Ruw Vet 3,0 %,
Ruwe Celstof 3,0 %, Vocht 8,0 %,
Ruw As 3,5 %, Vitamine A 12500 IE, 
Vitamine D3 500 IE, Vitamine C 200 mg, 
Vitamine E 80 mg

1,5 l  0099740
3 l  0099742
10 kg  0099744



Food

Kinshi Food Granules 3 mm is een 
hoofdvoeder in korrelvorm voor alle 
vijvervissen - en kan daarnaast ideaal 
worden gebruikt als voeder voor jonge 
vissen.

Samenstelling: tarwebloem, soja, 
maïsbloem, visolie, mineralen, vitaminen, 
kleurstoffen E102, E131en E171
Ruw Eiwit 16,0%, Ruw Vet 1,4 %,
Ruwe Celstof 1,7 %, Vocht 8,0 %
Ruw As 2,7 %, Vitamine A 10000 IE
Vitamine D3 1500 IE, Vitamine C 200 mg,
Vitamine E 200 mg

1,5 l  0099720
3 l  0099722
10 kg  0099726
15 l  0099724

Kinshi Food Wintervoer is een 
hoofdvoeder in korrelvorm voor 
alle vijvervissen - aangepast aan de 
verminderde voedingsopname van vissen 
in de koudere periodes van het jaar.
Ideaal geschikt voor de overgangsperiode 
van herfst naar winter. 
Niet voeren als de vissen hun 
winterslaap houden (onder 10 °C)

Samenstelling: tarwe, soja, granen, oliën, 
vismeel, mineralen, Ruw Eiwit 37%, 
Ruw Vet 5%, Ruwe Celstof 3,5%, 
Vocht 8,0%, Ruw As 7%, 
Vitamine A 10000 IE, Vitamine D3 1500 IE,
Vitamine C 200 mg, Vitamine E 200 mg

25 kg 0099760
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Hoofdvoeders speciaal

Kinshi Food Koi 6 mm is een drijvend 
hoofdvoeder in korrelvorm speciaal 
ontwikkeld voor Koi.
Kinshi Food Koi stimuleert de natuurlijke 
kleur van de Koi en zorgt voor een 
optimale ontwikkeling en groei van Koi.

Samenstelling: tarwebloem, soja, 
maïsbloem, visolie, mineralen, vitaminen, 
kleurstof E124
Ruw Eiwit 33,0%, Ruw Vet 2,0 %,
Ruwe Celstof 2,5 %, Vocht 8,0 %,
Ruw As 3,8 %, Vitamine A 10000 IE,
Vitamine D3 1500 IE, Vitamine C 200 mg,
Vitamine E 200 mg

1,5 l  0099750
3 l  0099752
10 kg  0099756
15 l   0099754
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Kinshi Food Sturgeon is een 
hoofdvoeder in korrelvorm speciaal 
ontwikkeld voor Steuren.
Kinshi Food Sturgeon zorgt voor een 
optimale ontwikkeling en groei van 
Steuren. Het voeder zinkt langzaam 
tot de bodem, zodat de vissen het 
gemakkelijk kunnen opnemen.

Samenstelling: granen, oliën, vetten, 
soja, visolie en mineralen
Ruw Eiwit 47,0%, Ruw Vet 14,0 %,
Ruwe Celstof 3,0 %, Ruw As 8,0 %,
Vocht 8,0%, Vitamine A 10000 IE, 
Vitamine B 150 mg/kg, Koper 3 mg/kg, 
Fosfor 1.2 %, Lysine 2.5 %

1,5 l  0099730
3 l 0099732
25 kg  0099734

Aanvullende voeders

Kinshi Hishiroki Shrimps 
(gedroogde zoetwaterkreeftjes) is een 
aanvullend voeder voor alle vijvervissen.
Kinshi Hishiroki Shrimps stimuleren de 
natuurlijke kleuren van de vissen en 
bevorderen een goede spijsvertering van 
kostbare vissen, zoals Koi. Kinshi Hishiroki 
Shrimps dragen bij aan de vitaliteit en 
levenslust van de vissen. Kan tevens als 
lekkernij worden gevoerd, liefst voordat u 
het hoofdvoeder aanbiedt.

Samenstelling: Ruwe proteïne 33%, 
Ruw vet 5%, Ruwe vezels 6,5%, 
Ruwe as 40%

2,5 l  0099120
5 l  0099122
10 l  0099121

Kinshi Sanagi Silk (gedroogde 
poppen van zijderupsen) is een 
aanvullend voeder voor alle vijvervissen.
Kinshi Sanagi Silk stimuleert de 
natuurlijke kleuren van de vissen en 
zorgt voor een optimale ontwikkeling 
en groei van kostbare vissen, zoals Koi. 
Kan als lekkernij worden gevoerd of als 
krachtvoeding tot maximaal 30% van de 
totale voerhoeveelheid. Ideaal geschikt 
als bijvoeder tijdens de hoofdgroeiperiode 
in de zomermaanden door het hoge 
eiwitgehalte.

Samenstelling: Ruwe proteïne 41%, 
Ruw vet 18,8%, Ruwe vezels 2,2%, 
Ruwe as 5,4%, Vocht 6,4%

2,5 l   0099125
5 l  0099127
10 l  0099129



Medic

Medicijnen & 
Desinfecteer-
middelen

Bijna alle ziekten bij 

Koi worden veroorzaakt 

door bacteriën, 

schimmels, protozoën

(eencelligen) en wormen. 

Een vakhandelaar kan 

u helpen met het stellen 

van de juiste diagnose. 

Breng een zieke vis en 

een watermonster mee, 

zodat hij een controle 

kan uitvoeren - voordat 

u met een behandeling 

start.

Medicijnen

Kinshi Combirex is een middel ter 
behandeling van infecties veroorzaakt 
door eencellige, zoals Trichodina, 
Chilodonella, Ichthyobodo/ Costia.

250 ml - voor 15 000 l water  0099166
500 ml - voor 30 000 l water  0099168
1000 ml - voor 60 000 l water  0099170
2500 ml - voor 150 000 l water  0099172

Kinshi Saprox is een middel ter 
behandeling van schimmelinfecties.

250 ml - voor 15 000 l water  0099158
500 ml - voor 30 000 l water  0099160
1000 ml - voor 60 0000 l water  0099162
2500 ml - voor 150 000 l water  0099164

Kinshi Gyro Tablet  een middel ter 
behandeling van infecties veroorzaakt 
door wormen en kreeftachtigen, zoals 
Lernea, Dactylogyrus (Kieuwworm) en 
Gyrorodactylus (Huidworm).
Sommige wormen en kreeftachtigen 
kunnen direct vis- en plantenparasiet zijn 
of indirect ziekteveroorzakende parasieten 
overbrengen.
 
60 tabl. - voor 15 000 l water 0099180
200 tabl. - voor 50 000 l water 0099182
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Kinshi Acriflavin is een middel ter 
behandeling van uitwendige bacteriële 
infecties, zweren, bloedingen, rode 
vinnen, openstaande schubben en een 
verdikte slijmhuid.

250 ml - voor 15 000 l water  0099150
500 ml - voor 30 000 l water  0099152
1000 ml - voor 60 000 l water  0099154
2500 ml - voor 150 000 l water  0099156

Kinshi Ulcero is een middel ter 
behandeling van zware infecties door 
bacteriën, zoals Gatenziekte.

250 ml - voor 12 500 l water  0099174
500 ml - voor 25 000 l water  0099176
1000 ml - voor 50 000 l water  0099178

Kinshi FMC is een middel ter 
behandeling van parasitaire infecties  
veroorzaakt door eencellige en 
huidwormen, zoals Saprolegnia, 
Ichthyophthirius (Witte Stip) en Costia.
Niet toepassen bij gevoelige vissoorten, 
zoals Winde-soorten en Steuren.

250 ml - voor 10 000 l water  0099192
500 ml - voor 20 000 l water  0099194
1000 ml - voor 40 000 l water  0099196
2500 ml - voor 100 000 l water  0099198



Medic

Desinfecteermiddelen

Kinshi Zouttabletten reduceren 
infecties en verminderen de hoeveelheid 
pathogene bacteriën en parasieten in 
de vijver.
Kinshi Zouttabletten bestaan uit 
zeer zuiver zout - vrij van schadelijke 
hulpstoffen. De tabletten lossen 
langzaam op in het water en verhogen 
daardoor geleidelijk het zoutgehalte.

6 kg - 5 l  0099130
12 kg - 10 l  0099132
18 kg - 16 l  0099134
25 kg  0099136

Kinshi Kaliumpermanganaat 
is een krachtig desinfecteermiddel.
Kinshi Kaliumpermanganaat wordt 
gebruikt voor het ontsmetten van 
vijvergereedschap en ter behandeling 
van de filter vóór de eerste dosering met 
waterzuiverende bacteriën. Daarnaast 
kan met (een verdunde oplossing 
van) Kinshi Kaliumpermanganaat de 
huid van de vissen worden gereinigd 
van besmettelijke parasieten en 
ziekteverwekkende kiemen. Ook de 
groei van zweefalgen wordt met Kinshi 
Kaliumpermanganaat afgeremd.

250 ml  0099140
500 ml  0099142
1 l  0099144
2,5 l 0099146

Kinshi H2O2 3% is een verdunde 
oplossing van waterstofperoxide die 
gebruikt wordt om Kinshi Kalium- 
permanganaat onwerkzaam te maken. 
Na de dosering van Kinshi H2O2 3 % 
verdwijnt binnen enkele minuten de 
paarse kleur van het water. Ook kan 
Kinshi H2O2 3 % worden toegepast 
in oxidatoren en rechtstreeks in de 
vijver indien een tekort aan zuurstof is 
geconstateerd.

500 ml  0099148
1000 ml  0099149

Doseer altijd exact de aangegeven 
hoeveelheid en volg de instructies 
op de verpakking nauwgezet op.
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Kinshi Aqua Clear-Again is een 
middel ter behandeling van troebel 
vijverwater.
Kinshi Aqua Clear-Again laat zwevende 
deeltjes vuil samenklonteren zodat ze in 
de filter kunnen worden opgevangen. 
Niet toepassen bij een pH-waarde onder 
7,5 en een KH-waarde lager dan 4. 
Voor een behandeling van het water van 
een Koi vijver, plaatst u de Koi het beste 
in quarantaine. Behandel het vijverwater 
met Kinshi Aqua Clear-Again en plaats 
de Koi terug, zodra het vijverwater helder 
is. Een behandeling duurt - afhankelijk 
van de waterkwaliteit - enkele uren tot 
maximaal 24 uur.

250 ml - voor 5 000 l water  0099800
500 ml - voor 10 000 l water  0099802
1000 ml - voor 20 000 l water  0099804

Kinshi Aqua Eco Power is een middel 
ter bestrijding van draad- en zweefalgen. 
Kinshi Aqua Eco Power onttrekt de 
voeding voor algen waardoor deze 
afsterven. De algen worden opgenomen 
door de filter waar ze worden verwerkt 
door bacteriën.

2 kg - voor 30 000 l water  0099110
5 kg - voor 75 000 l water  0099112
10 kg - voor 150 000 l water  0099111

Doseer altijd exact de 
aangegeven hoeveelheid en volg 
de instructies op de verpakking 
nauwgezet op.

Probleem-
oplossers

De groei van overmatig 

veel algen wijst 

vaak op een slechte 

waterkwaliteit. Dit kan

veroorzaakt worden 

door verschillende 

milieufactoren. Wacht 

nooit te lang met de

vakhandelaar om advies 

te vragen. De oplossing 

is vaak eenvoudig en 

door snel ingrijpen

kan vaak erger worden 

voorkomen.

Aqua
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Aqua

www.kinshi.nl

Kinshi Bacta Super Clear
De super afvalopruimer voor de vijvers met 
een hoge visbezetting of Koi

 Bevordert de natuurlijke zelfreinigende kracht van de vijver
 100% veilig
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Nog vragen?
Bezoek onze website 

Kinshi P.O. Box 1022, 6235 ZG, Ulestraten, The Netherlands, info@kinshi.nl

Uw vakhandel voor Kinshi producten:


