
SALIFERT CALCIUM PROFI TEST CALCIUM
Test na vápník je vhodný pro testování:

1. mořské vody
2. sladké vody
3. vody ze zahradních jezírek
4. vody ze sladkovodních akvárií 

UPOZORNĚNÍ 
Činidlo v lahvičce Ca-2 obsahuje hydroxid sodný a působí silně dráždivě na kůži a oči. 

Při potřísnění kůže ji omyjte vodou. Dostane-li se činidlo do očí, okamžitě vymývejte pod 
proudem vody a neodkladně vyhledejte lékařskou pomoc. Totéž platí při požití činidla.

Uchovávejte mimo dosah dětí.  Není vhodné ke konzumaci.

PROVEDENÍ TESTU

POZOR: Nová verze!

1. Pomocí 2ml stříkačky napipetujte 2ml testované vody do zkušební nádobky. Kdo se 
rozhodl pro větší využití a provede tudíž více testování z jednoho balení, nechť vezme 
místo 2 ml jen 1 ml testované vody.

2. Přidejte jednu zarovnanou lžičku Ca-1 (větší využití – přibližně půl lžičky). 
NEMÍCHAT.

3. Přikápněte 10 kapek činidla z lahvičky Ca-2 k vodě v testovací nádobě a opatrně 
promíchejte po dobu 10 sekund. Při větším využití přidejte  místo 10 jen 4 kapky.

4. Na 1,0 ml stříkačku nasaďte pevně plastovou špičku a nasajte činidlo z Ca-3 lahvičky.
(Je třeba dbát na to, aby byla plastová špička během nasávání zcela ponořena do 
činidla Ca-3), až dolní kraj černého kroužku na pístu stříkačky přesně dosahuje značky
1,00 ml. Ve stříkačce bude malé množství vzduchu. To je vzduch, který byl již na 
začátku mezi špičkou a pístem. Nemá tedy vliv na výsledek testu.

5. Po kapkách přidejte činidlo z lahvičky Ca-3 1,0 ml stříkačkou do zkušební nádobky. 
Po každé kapce 1-2 sekundy míchejte Toto opakujte tak dlouho, až dojde ke změně 
zabarvení z růžově červené na modrou.

6. Stříkačku otočte špičkou vzhůru a určete polohu černé části pístu. Odečítejte na 
horním okraji černého kroužku. Stříkačka je dělena na 0,01 ml dílky. Koncentraci 
vápníku odečtete z tabulky.

Pokud jste se rozhodli pro použití zmenšeného testu, musíte výsledek navíc vynásobit dvěma.

Přírodní mořská voda má obsah vápníku mezi 400 až 425 mg/l.  

TABULKA PRO VÁPNÍK

Pokud byl v bodě 1 použit  jen 1 ml testované vody, je třeba vynásobit obsah vápníku dvěma. 

Použijte originální tabulku- překlad hlavičky:

Odečteno ml(viz.bod 6) Koncentrace vápníku v mg/l
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