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Brugsanvisning selvvandingsperler/Crystal soil 
Denne brugsanvisning forklarer hvad selvvandingsperler er, og hvordan du opnår det bedste resultat.  
 
Sådan bruger du Crystal soil skridt for skridt: 

1. Bland de små kugler i jorden. (Hvis du allerede har plantet så gå til punkt 3) 
2. Når perlerne er blandet i jorden er der klar til at du kan plante som normalt MEN tænk på følgende ting: 

o I krukker – Vær opmærksom på at du ikke skal fylde krukken helt op med jord. Kuglerne ekspanderer 
når de optager vand og derved risikerer du at jorden ikke kan være i krukken. Vi anbefaler at du 
holder 7-10 cm fri op til kanten 

o Direkte i jorden – Kan sagtens bruges ved for eksempel plantning af træer, blomster og alle typer 
planter. 

3. For dig som allerede har plantet kan du forsigtigt lave små huller ined langs rødderne. Tag lidt jord væk, hæld 
kuglerne i og dæk hullerne igen. Vær opmærksom på, at der bør være lidt luft op til kanten af krukken – ca. 4 
cm. 

4. Efter plantning skal du vande blomsterne som normalt. Crystal Soil kommer til at absorberer vandet og 
ekspandere, derefter afgiver de vandet stille og roligt og giver planterne præcis den mængde vand de har 
brug for. Hvis Crystal Soil er brugt til udendørs planter vil de absorberer regnvand på samme måde. 

VIGTIGT!! – Hæld ikke kuglerne i afløbet eftersom de kan stoppe afløbet når de ekspanderer. Skulle det alligevel ske at 
nogle kugler ryger i afløbet så hæld rigeligt med salt i og lad det stå en times tid, så opløses kuglerne. 

 

Fakta om Crystal soil 

 Er ikke giftige 

 Lang holdbarhed – kan anvendes 2-3 år uden at skiftes ud 

 Kan anvendes både inde og ude 

 Du sparer penge på at vande eftersom at kuglerne også absorberer regnvand. 

 De vokser sig ca. 400 gange større 

 1 brev rækker til ca. 2 stk. 10 liters krukker 

 Skal IKKE smides i afløbet  

Hvis du er i tvivl om, hvordan selvvandingsperlerne skal bruges er du alltid velkommen til at kontakte os på 
info@gemmas.dk så hjælper vi dig videre. 

Se også flere spændende varer på www.gemmas.dk  
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