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Vandperler – Brugsanvisning
Denne brugsanvisning kan bruges til alle vores forskellige typer vandperler og vandperledyr.
Sådan gør du:
1. Placer dine vandperler, vandperledyr, vandperleblomster, dino-æg eller vandkoraller i en skål, vase eller
anden vandtæt beholder. Vandperlerne udvider sig når de vokser så brug en beholder der er tilpas stor. En
god idé er at bruge en beholder der kan rumme mindst 0,5 liter vand pr. Pose vandperler. Tilsæt 0,5 liter vand
pr. Pose, og hvis de suger al vandet kan du tilsætte mere vand undervejs.
2.

Lad dem vokse til korrekt størrelse i følge nedenstående:
o Almindelige, selvlysende og pastelfarvede vandperler
8-10 timer
o Glimmer vandperler
10-14 timer
o Vandrosor, vandkoraller, vandperledyr, dino æg,
Firkantede vandperler og jumbo vandperler
24-72 timer
(Bemærk at dino ægget sprækker efter 6-12 timer, men dinoen kan fortsætte med at vokse i 72
timer)

3.

Når vandperlerne er færdig udvoksede hælder du det overskydende vand fra.

4.

I løbet af de næste 2-3 uger vil vandperlerne afgive vand til omgivelserne og dermed blive mindre. Hvis du
bruger vandperlerne til dekoration i for eksempel en vase vil noget af vandet samle sig i bunden af vasen.
Hæld vandet fra løbende, så det ikke rådner.

5.

Når du synes vandperlerne er blevet små kan du lægge dem i vand igen og starte forfra.

Gode tips og idéer til hvordan du bedst bruger dem







Det er vigtigt at du skyller dine vandperler i rigeligt vand ca hver 3-5 uge, for at undgå at de bliver ulækre.
Skulle de alligevel blive sorte eller grønne kan du lægge dem i et stort vandbad sammen med lidt
opvaskemiddel og rengøre dem. Når du har vasket dem så skyl dem efter med rigeligt med rent vand.
Du bør ikke skylle vandperler ud i afløbet, da der går lang tid før de nedbrydes. Hvis de alligevel ved en fejl
havner der skal du hælde en god portion groft salt i afløbet og lade det stå i en halv time, hvorefter
vandperlerne er opløst og du kan skylle dem ud.
Hvis du bruger vandperler til orkideer skal du huske at hælde det overskydende vand fra løbende så rødderne
ikke rådner.
Hvis du bruger vandperlerne til afskårne blomster skal du være opmærksom på at afskårne blomster behøver
meget vand, og det er muligt at de ikke holder ligeså længe – og det er vigtigt at blomsterne rammer vandet i
bunden af vasen.

Hvis du gerne vil læse mere om vandperler kan du finde flere svar under FAQ (ofte stillede spørgsmål og svar) på
www.gemmas.dk Hvis du oplever problemer med dine vandperler så kontakt os på info@gemmas.dk
God fornøjelse med dine vandperler!

