
Bruksanvisning Multi testset
pH, KH, GH, NO2, NO3
Godvattenkvalité=Friskaväxteroch
fiskar.
Enbravattenkvalitéäravstorbetydelse
fördinafiskarochväxter.AquaInteriör,s
testsetmäterdefemvärdenasomharavgö-
randebetydelseförattkontrolleravattnet
idindammellerakvarium.pH(surhet),
KH(karbonathårdhet),GH(totalhårdhet),
NO2(nitrit)ochtillsistNO3(nitrat).Det
ärviktigtattförståvaddehärolikavär-
denabetydersådusnabbtkanrättatill,
omnågotgårfel.

Vattenkvalitén beror på  era faktorer

Deviktigastefaktorernasompåverkarvat-
tenvärdenaärex.vis:Växterna,fiskarna,
vattenvolymen,djupet,bottenlagret,
sedimenteringenm.m.

Andraexternafaktorerär:Utfodringenav
fisken,ljuset,surheteniregnvattnet.Vat-
tenvärdenaidittledningsvattenmm.Ofta
uppnårduenbiologiskjämviktmeneftersom
dammarochakvariumsättsuppavmän-
niskorochvattenvolymenärrelativtliten
ärdetlättattnågotgårfel.Endel
växterochfiskarärmycketkänsligaför
ändringarivattenkvalitén.Dumåstedärför
iblandgeenhjälpandehand.Regelbundna
testersparartid,pengarochgerdigmer
glädjeavdindamm.
Atttestavattnetregelbundetgerdigockså
möjlighetattkorrigeraeventuellafel-
aktigheterigodtidinnanex.visfiskar
ochväxterbörjarvisasjukdommssympton.

Så här testar du vattnet med multi testsetet
1.Medtorrahändertarduutentesremsa
frånröret.Förslutröretomedelbartefter
sådeandratestremsornaintepåverkas.
Rörintedeolikamätfältenmedfingrarna.

2.Dopparemsanhastigtunder1sekundi
dammellerakvarievattnet.Allatestfälten
måstedoppasundervattnet.

3.Skakaavvattnetfrånremsani
etthastigtknyck

4.Vänta60sekundsåvattnetfråndammen
ellerakvariethinnerabsorberasavtestfälten.

5.Jämförfärgernapåtestremsanmed
färgremsanpådetmedföljanderöret.

6.Skrivnertestresultatetochandrarelevanta
data(datum,tid,vattentemperaturm.m)

7.Omnödvändigt,korrigeraeventuellafel.
Ärdutveksamkontaktadinfackhandlare.

OBSERVERA
Hållaldrigtestremsanunderrinnande
vatten.
Doppaalltidremsanomedelbartivatten
Omdutestardammellerakvarievatten
iettglasellerkopp,setillattdetär
absolutrent.Avlagringarikärletkan
påverkamätresultatet.

Testremsornaärljuskänsliga.stängdärför
teströretomedelbartefterdutagitur
entestremsa.
Förvaratestremsornaipåentorrsval
platsmaximum30°
Rörintetestfältenmedfingrarna.
Förvaraalltidtestremsornai
orginalförpackningen

Orsaker till hög nitrithalt (NO3)
- Mycket avfallsämnen i dammen. Kontrollera 
att du inte har mycket bottensediment liggande.
- Fisken matas mer än de äter upp
- Döda  skar  el ler  andr a dj ur
- Inte tillräckligt med nedbrytningsbakterier
- Plötsliga förändringar i pH kontrollera KH
- Dåligt eller igensatt  lterma t er ial
- Mediciner har doserats i vattnet
- Syrebrist i vattnet kontrollera att pumparna inte 
stängs av på natten
- Nyinstallerad damm eller akvarium där 
 skar na ma t as för  my cket .

Så här läser du NO2 testen:
Jämför färgen på NO2 mätfälten med referenstabel-
len på tesröret. En rosa färg på testfältet indikerar 
att NO2 halten är för hög. Beroende på ditt vattens 
naturliga färg indikerar det en NO2 halt på mellan 
0,3 till 0,5 mg/liter. Är färgen mer intensiv ligger 
halten närmare 0,5 och omdelbara åtgärder måste 
göras. Läs akuta vattenbyten

NO3 Nitrat
Det sista steget i nedbrytningsprocessen är när 
nitriten omvandlas till nitrat. Nitrat kan nu väx-
terna ta upp som näring eller kan det brytas ned i 
en icke syrekrävande process till kväve. I rimliga 
mängder är nitrat ofarligt för  skar na.  Ak va-
rieväxter och dammens undervattensväxter tar 
upp nitrat i små mängder det kan därför lätt 
uppstå alger om nitraten inte avlägsnas. Det kan 
i akvarium och mindre dammar göras med regel-
bundna delvattenbyten. I trädgårdsdammar gör 
också sumpväxterna ett bra jobb. En regel är 
att halva dammen skall vara täckt av växter.
En lämplig nivå på nitrathalten är helst under 
25 mg/l vatten för att minska risken för alger. 

Fisken tål utan vidare 50-100 mg/l. Det bästa sättet 
att minska nitrathalten är regelbundna delvattenby-
ten. Kranvatten kan i en del fall ha höga nitratvär-
den speciellt om källan ligger på jordbruksmark. 
Testa regelbundet det vatten du tillför dammen. 
Orsaken till höga halter av nitrat kan vara:
För många  skar , int e t illräckl igt  my cket  växt er  
eller växter i dålig kondition. Regelbundna del-
vattenbyten inte genomförs. Dåliga förhållanden 
för nedbrytningsbakterier. Har du för höga halter 
skall du minska antalet  skar , ma t a  sken min dr e, 
sätta i mer växter eller bygga ett biologiskt 
 lter  (se www. aquai nt er ior .se avd kunskapsbanken)

232 37  ARLÖV
Tel 040-460053
e-post info@aquainterior.se

Läsa av nitrattestet (NO3)
Jämför färgen på teststickan med referenstabellen 
på teströret. En färg som ligger mellan referens-
fälten indikerar ett värde mitt i. En färg som 
ligger mellan 10 och 25 mg indikerar ca 20 mg/l 
beroende på intensitet av färgen



Surhet eller pH i vattnet
pHmätsienskalafrån0till14därpH7ärneutralt.OmpHvärdetärunder7ärdetsurtoch
över7kallasdetalkaliskt.pHvärdetidammarochakvariumsvängernormaltnågotmellan
dag/natt.DehärsvängningarnaberortillendelavändringariCO2(koldioxidhalten)som
berorbl.apåväxterna.UnderdagenstigernormaltpHvärdetförattundernattenåterfalla
tillbakatillsittnormalavärde.

pH värden på olika produkter: citron 2,3 lemonad 3, vanligt vatten 7,0 ledningsvatten 7,2-7,8 mjölk 7,1-8,0

pHvärdetärmycketviktigtförallalevande
organismeridammarochakvarium.Det
ärintebarapHvärdetisigsjälvtutan
ocksåhurdetsamverkarmedandravärden
ochfaktorer.Exempelvis:
KHvärdetpåverkarhurstorbuffertverkan
detfinnsivattnet.LågtKHvärdegöratt
pHvärdetlättsvängerkraftigtöverettbrett
spektrum.HögapHvärdengörattrelativt
ofarligtammonium(NH4+)snabbtgår
övertilldetmycketgiftigareammonia
(NH3)OmdittpHvärdegåröver7,8
bördukontrolleraammoniavärdetregel-
bundet.IdealiskapHvärdetäriakvarium
6,8-7,5ochiträdgårdsdammar6,5-8,0
JusteraalltidpHvärdetlångsamtsnabba
förändringarkanvaraskadliga.
Justera pH värdet så här:
DusänkerpHvärdetmedlångtidsverkande
granuleradtorv(artnr164716)liggeri

ennätpåseellervårtpHsänkningsmedel
(artnr1373005)HöjningavpHvärdet
görsmedpHhöjning(artnr1373003)
Så här läser du pH testen:
Jämför färgen på testremsan med refernstabellen 
på teströret. Om färgen ligger mellan två refe-
rensfärger på tesröret ligger också pH värdet 
mellan. En testfärg mellan 7,2-7,6 indikerar ett 
pH värde på ca 7,4. Högre eller lägre beroende 
på intensitet. i färgen.
Mätfel orsakade av lågt KH värde:
Tillförlitligheten av pH testet kan påverkas om 
KH värdet är mycket lågt (dålig buffertverkan) 
Det beror på att de påverkande ämnena (sura och 
alkaliska) inte  nns  i  tillräckl ig mä ngd f ör  at t 
registreras av pH testen. Om KH värdet är under 
4 är det inte säkert att pH värdet visas korrekt av 
testet. Alla andra tester på remsan är riktiga. Låga 
KH värden kan resultera i stora svängningar av 
pH värdet. Vi rekommenderar därför att höja KH 
värdet till minst 4. Det görs enkelt med kalk eller 
dolomitkross. I de  esta fal l är  det  ovanl igt  me d 
KH under 4.

Hårdhet:
För akvarium och dammar är både total och kar-
bonathårdhet viktiga komponenter. Från biologisk 
synvinkel är totalhårdheten viktigast. Inom rim-
liga ramar anpassar sig växter och  skar  till ski f-
ten av totalhårdheten. Karbonathårdheten (KH) 
är mycket viktigt biokemiskt eftersom det direkt 
påverkar pH och koldioxidhalten (CO2)

GH - Totalhårdheten
GH är summan av alla ämnen som är lösta i vatt-
net och påverkar hårdheten. Det kan vara salter av 
calcium och magnesium som olika sulphater, klo-
riner och karbonater. GH är vad som i dagligt tal 
kallas att vattnet är hårt respektive mjukt. Olika 
 skar  och växt er  för edr ar  mj ukt  el ler  hår t vat ten.  
Orsaken till det är att hårdheten påverkar cell-
membranen, tillväxt, transporten av olika salter, 
njurfunktioner hos  skar  samt  mö j lighet en at t ta 
upp olika mineraler och spårelement.

De idealiska värdena av GH är i akvarium 
6-12° och i trädgårdsdammar 7-14°
Så här läser du GH testen:
- inget av GH testfälten är rosa - GH lägre än 6°
- 1 eller 2 av testfälten är rosa - GH högre än 7°
- 2 eller 3 av testfälten är rosa - GH högre än 14°
- alla 3 mätfälten är rosa - GH mer än 21°

Ett testfält som är partiellt täckt visar ett 
värde  mitt i mellan. Ex.vis 1 fullt täckt 
fält och ett som är delvis eller svagt färgat 
indikerar ett GH värde på ca 10°.
Se referensfältet på teströret.

KH Karbonathårdhet - ( Buffertverkan)
KH medverkar till den totala hårdheten (GH) men 
mäter främst olika salter av karbonater och bikar-
bonat. Genom förmågan att binda sura ämnen i 
vattnet är KH värdet viktigt för buffertverkan i 
vattnet med hänsyn till surheten. Viktigt är att 
förstå att KH värdet direkt påverkar vattnet pH 
och CO2 halt som är viktigt för speciellt växterna. 
KH värdet har en tendens att sjunka i varmt vatten 
när den biologiska processen är hög och binder 
olika karbonater i vattnet. Om KH värdet 
sjunker under 4° börjar en del  skar  och 

växter må dåligt.  I nyinredda dammar är 
ofta KH värdet i början för lågt. De idealiska 
värdena i akvarium för en bra buffertverkan är 
mellan 4° - 12° och och i dammar 6° - 12°
Om KH är för lågt tillsätt hårt vatten eller 
kh höjare. Om KH är för högt tillsätt mjukt 
vatten eller  ltrera över  tor v ( ar tnr  164716)
Så här läser du KH testen:
Jämför färgen på KH mätfälten med referensta-
bellen på tesröret. En färg mellan indikerar ett KH 
värdet mitt i. En färg mellan 10° och 15° enligt 
referenstabellen indikerar ett KH värde på ca 13° 
mer eller mindre beroende på intensiteten.

Nedbrytning av avfallsämnen och biologisk stabilitet
I naturen, bryts biologiskt avfall som avfalls-
produkter från  skar  och växt er  ink döda or ga-
niska ämnen ner och återanvänds. Det fungerar 
som en kompost där mikroorganismer bryter 
ned avfallsämnen så det åter kan tas upp 
i det naturliga kretsloppet. 

Avfallsämnena bryts ner till ammonium - nitrit 
och slutligen till nitrat som växterna och olika 
bakterier tar upp som näring. Processen under-
hålls av olika mikroorganismer. Halten av nitrit 
och nitrat säger oss lite om hur den biologiska 
jämvikten fungerar. Det här bestämmer hur din 
damm eller akvarium i praktiken fungerar.

NO2 Nitrit

Nitrit bildas när syrekrävande bakterier (nitro-
gena) bryter ner restprodukter från  skar  och 
växter. Ej uppäten  skma t  m. m.  Ni trit är  gi ft igt  
för  sken.   An dr a sor ters syr ekr ävande bakt er ier  
har förmågan att i sin tur bryta ner nitrit till det 
mycket ofarligare nitrat (NO3). Genom att mäta 
halten av nitrit (NO2) kan du se om det  nns  
tillräckligt med bakterier för att bryta ned (NO2) 
till (NO3) i samma ögonblick nitriten bildas. De 
nödvändiga bakterierna är beroende av att syre-
halten är god i  lterma t er ial , br a pump ar  som i nt e 
stängs av på natten o.s.v. Bakterierna är också 
känsliga för häftiga pH svängningar. De är också 

känsliga för olika  skme di ci ner , ant ibi ot ika och 
andra kemikalier. Ett högt nitritvärde (NO2) visar 
att den biologiska nedbrytningen fungerar dåligt. 
Nitrithalten skall inte överskrida 0,3 mg/liter. Om 
nitrithalten är för hög är det i det akuta läget 
nödvändigt att göra stora vattenbyten ibland  era 
gånger. Mät nitrithalten regelbundet och kontrol-
lera att den sjunkit till acceptabla nivåer. Mycket 
nitrit dödar dina  skar  snabbt . För  at t hi ndr a upp-
komsten av nitrit är det en god idé att regelbundet 
tillsätta nedbrytningsbakterier i form av Mik-
rostart (artnr 78016) och Biostabil(artnr 78018)


