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Test jakości wody w basenie – 5/1
Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 50 pasków testowych
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:
Test nie zawiera substancji niebezpiecznych objętych obowiązkiem oznaczania.
Wskazówki ogólne:
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz -
kę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pól testow ych.
Wskazówki:
1.   Jeśli zasadowość wynosi mniej niż 80  ppm, wartość pH może być zbyt niska.
2.   Jeśli pole testowe do badania zasadowości zabarwi się na niebiesko, to wartości kształ -

tują się na poziomie powyżej 240  ppm.
3.   Podział i ocena wartości dla chloru całkowitego i wolnego, całkowitej twardości wody, 

zasadowości i pH na skali barw zgodnie z wytycznymi i normami obowiązującymi w USA.
Stosowanie:
1.   Pałeczki ze wszystkimi polami testowymi  zanurzyć w wodzie basenowej i poruszyć 5 

razy  w jedną i drugą stronę.
2.   Strzepnąć nadmiar wody.
3.   Pola testowe do zbadania chloru całkowitego i chloru wolnego  należy porównać ze 

skalą barw natychmiast .
4.   Odczekać 30  s.
5.   Pola testowe dla oceny całkowitej twardości wody, zasadowości i wartości pH po-

równać ze skalą kolorów. .
Warunki przechowywania:
Pałeczki testowe chronić przed słońcem i wilgocią. Opakowanie przechowywać w miejscu 
chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30  °C).
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej 
na opakowaniu.
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Swimming pool Test 5 in 1
Pack content:
1 aluminum container with 50 test strips
Hazard warnings:
This test does not contain any hazardous substances that require mandatory labelling.
General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after 
removing a strip. Do not touch the test fields.
Additional indications:
1.   Low pH readings may result when total alkalinity is less than 80  ppm.
2.   Above 240  ppm the test field for total alkalinity turns blue.
3.   The classi fication of values for total- and free chlorine, total hardness, total alkalinity and 

pH has been done in accordance with limiting values for the USA .
Instructions for use:
1.   Dip test strip  into swimming pool water and make 5 back and forth 

movements.
2.   Shake o� excess liquid.
3.   Compare immediately  the test fields for total- and free chlorine with color scale.
4.   Wait 30  s.
5.   Compare the test fields for total hardness , total alkalinity  and pH  with color scale.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage 
temperature not above +30  °C).
If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packag -
ing.

CTL SCIENTIFIC SUPPLY CORP. 1016-3 Grand Boulevard Deer Park, NY 11729
Tel: 631-242-4249
web: www.ctlscienti�c.com

Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   Type   Swimming pool test 5 in 1
   Presentation 50 test strips  
   Color reaction  bright yellow to blue   
   Gradation      total hardness: 0 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/l (ppm) CaCO3
  free chlorine: 0 · 0,5 · 1 · 3 · 5 · 10 · mg/l (ppm) Cl2
  total chlorine: 0 · 1 · 3 · 5 · 10 · mg/l (ppm) Cl2
  alkalinity: 0 · 80 · 120 · 180 · 240 mg/l (ppm) CaCO3
  pH: 6,4 · 6,8 · 7,2 · 7,6 · 8,4
   REF    90759  
 
    


