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Afgelopen met natte, slijmerige handen!

Nu kan men de groene algen en het vuil van de binnenkant van de
aquariumwanden verwijderen, zonder een hand in het water te steken, het
aquarium te legen, de vissen te storen of überhaupt vieze handen te krijgen. De
oplossing zijn magneten!

Om het acquarium schoon te maken heeft men slechts het volgende nodig:

 • Een klein stukje van een poetslap
 • Een blokmagneet van het type Q-15-15-03-N (www.supermagnete.de/dut/

Q-15-15-03-N)
 • Nog een magneet die goed in de hand ligt, bijv. een chefmagneet (www.

supermagnete.de/dut/M-21)

Stap 1:
Van een zachte poetslap, die de
glasplaten niet verkrast, een stuk van ca.
10 x 10 cm groot afknippen.

Stap 2:
Een Q-15-15-03-N-blokmagneet of een
andere magneet van vergelijkbare
sterkte in de poetslap wikkelen.
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Stap 3:
De in de poetslap gewikkelde magneet
aan de binnenkant van de glasplaat
plaatsen en aan de buitenkant met een
tegenmagneet vasthouden. De
tegenmagneet evenees met een dun
doekje o.i.d. bedekken, opdat het glas
niet wordt verkrast!

De magneet aan de buitenkant nu
langzaam en voorzichtig heen en weer
bewegen. De magnetische poetslap zal
de bewegingen vanzelfsprekend volgen:
Zo worden vuil en algen aan de
binnenkant van de bak probleemlos
verwijderd. Het aquarium is na afloop
perfect schoon!

Opmerking van het supermagnete team:
Wij willen u erop wijzen, dat onze neodymium magneten (www.supermagnete.de/
dut/magnets_overview_raw) eigenlijk niet voor het gebruik in water zijn bestemd
en niet roestvrij zijn. U moet er rekening mee houden, dat u deze meermaals zult
moeten vervangen.

Uitermate geschikt voor deze toepassingen zijn waterdichte magneten (www.
supermagnete.de/dut/group/rubber_coated). Deze neodymium magneten zijn
van een kunststof of rubberen omhulling voorzien en blijven daardoor beschermd.

Gebruikte artikelen
1 x Q-15-15-03-N: Blokmagneet 15 x 15 x 3 mm (www.supermagnete.de/dut/
Q-15-15-03-N)
1 x M-21: Chefmagneet groot (www.supermagnete.de/dut/M-21)

Online sinds: 25.07.2008

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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