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QUANTOFIX ®  Multistick 
dla akwarystów
Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 (REF 913 26) wzgl. 25 (REF 913 27) pasków testowych

Wskazówki ogólne:
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz-
kę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pól testowych.

Sposób użycia:
1. Pasek testowy razem ze wszystkimi polami testowymi zanurzyć na 1 s w roztworze testo-

wym (nie należy trzymać pod bieżącą wodą).
2. Strząsnąć nadmiar cieczy.
3. Odczekać 60 s.
4. Pola testowe porównać ze skalą kolorów.

Zakłócenia:
Twardość całkowita wody jest uwarunkowana zawartością w niej soli wapniowych i magne-
zowych. Dla większości rybek akwariowych korzystna wartość znajduje się pomiędzy 5 °d a 
10 °d (współczynniki przeliczeniowe: 1 °d = 1,8 °f = 1,25 °e = 17,8 mg/L  CaCO 3).
Twardość węglanowa stanowi część twardości całkowitej i powodowana jest tą częścią jo-
nów wapniowych, która jest równoważona zawartymi w wodzie jonami węglanowymi i wo-
dorowęglanowymi. Tym samym twardość węglanowa nadaje wodzie również działanie bufo-
rowe. Woda o niewielkiej twardości węglanowej nie jest dostatecznie buforowana. Możliwe 
są wahania wartości pH, co może zagrozić rybom. Idealna jakość wody powinna zawierać 
twardość węglanową pomiędzy 2 °d a 4 °d (współczynniki przeliczeniowe: 1 °d = 1,8 °f = 
1,25 °e = 17,8 mg/L CaCO 3).
Wartość pH informuje o tym, czy woda jest kwaśna, alkaliczna lub neutralna. Woda o war-
tości pH-7 uważana jest za wodę neutralną. W miarę coraz niższych wartości woda staje 
się coraz bardziej kwaśna, w miarę coraz wyższych wartości jakość wody staje się coraz 
bardziej alkaliczna. W akwarystyce słodkowodnej idealna jakość wody posiada wartość pH 
pomiędzy 6,4 a 6,9. Jeżeli wartości twardości całkowitej, twardości węglanowej i wartości 
pH odbiegają od wyżej podanych, wtedy należy udać się po poradę do fachowego sklepu 
zoologicznego.

Warunki przechowywania:
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę 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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QUANTOFIX ®  
Multi stick for aquarium owners
Pack content:
1 aluminium container with 100 (REF 913 26) or 25 (REF 913 27) strips

General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after 
removing a strip. Do not touch the test fi elds.

Instructions for use:
1. Dip the test stick with all test fi elds into the test solution for 1 s (do not hold under fl owing 

water)
2. Shake o� excess liquid.
3. Wait 60 s.
4. Compare test fi elds with the color scale.

Evaluation of the water quality:
The term „total hardness“ in water refers to its content of calcium and magnesium salts. A 
value that suits most ornamental fi sh lies between 5 °d and 10 °d (conversion factors: 1 °d = 
1.8 °f = 1.25 °e = 17.8 mg/L CaCO3).
 Carbonate hardness is part of the total hardness and is caused by the content of alkali earth 
metals, which is equivalent to the carbonate and hydrogen carbonate ions present in water. 
Carbonate hardness indicates thus the „bu�ering capacity“ of water. If the carbonate hard-
ness of water is low, its bu�ering capacity cannot be kept stable: the pH may fl uctuate and 
endanger the fi sh. The ideal carbonate hardness value lies between 2 °d and 4 °d (conver-
sion factors: 1 °d = 1.8 °f = 1.25 °e = 17.8 mg/L CaCO3).
The pH value indicates if water is acidic, alkaline or neutral. Water with a pH of 7 is consid-
ered to be neutral. The lower the pH value, the more acidic water becomes, and towards 
higher pH values it becomes more alkaline. The ideal pH value for most freshwater aquari-
ums lies between 6.4 and 6.9. If the values for total hardness, carbonate hardness and pH 
deviate from the ranges indicated above, please contact your aquatic & pet store for advice.

Storage:
Avoid exposing the strips 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.
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Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information 
   Type   Semi-quantitative test strips
   Presentation  Tube of 100 test strips 
   Color reaction     green to red (total hardness)  
   Gradation   0 · 5 · 10 · 15 · 20 · 25 °d total hardness  
   REF   91326 


