
Navodila za testne listke – trdota vode WH2 
Kat. štev. 10 72 47 
 
Primerjava barve Posamezen preizkus 
(glejte barvno 
sliko v 
originalnih 
navodilih) 

   0°d      zelo mehko 
> 5°d      mehko 
> 10°d    srednje trdo 
> 15°d    precej trdo 
> 20°d    trdo 
> 25°d    zelo trdo 

 

TESTNI POSTOPEK – TRDOTA VODE 
• Testno paličico potopite v vodo za ca. 1 

sekundo in otresite odvečno vodo. 
• Po preteku 1 minute primerjajte z barvno 

skalo. 
• Ne hranite pri temperaturi večji od 30°C. 
• Vrečko takoj spet zaprite. 
• 1°d = 17,8 mg/l CaCO3 

 

 
Tekoča voda – priprava: 
• Karbonatna trdota povzroča nezaželeno listno pegavost in stopnjevanje pH-vrednosti v 

koreninskih grudah. Pri KT nad 10°d je za lončnice priporočljivo »razkarboniranje«  – nad 
15° je obvezno. 10° karbonatna trdota = 178 mg CaCO3/liter vode.  

• Razkarboniranje, mehčanje vode: spreminjanje kalcijevega karbonata v mavec. Slanost se 
pri tem ne spremeni. Uporaba do ca. 15° KT. 

• Stopnja karbonatne trdote 10 ccm koncentrirane žveplove kisline / cbm vode. Iz varnostnih 
razlogov pustite v vodi 3 – 5° KT . po vsakem dodatku kislosti prečrpajte vodo za 30 minut 
in preverite pH-vrednost.  

• Usmeritveno območje: 4,0 – 4,5 pH. Uporabite korita odporna proti kislosti. 
• Razkisanje: Nasičen kalcijev lug, ki je potreben za nevtralizacijo močno kislo reagirajoče 

vode je izdelan iz hidratnega kalcija Ca(OH)2. 
• 40 g hidratnega kalcija / 20 litri+ov vode. 20 litrov nasičenega kalcijevega luga / 1 cbm 

vode. Prečrpavanje vode ca. 30 minut. 
 
Mejne vrednosti za kulturne rastline: uporabljajte deževnico!! 
Zelo občutljive kulture: 5 – 8°d/KT = 90 – 140 CaCO3 mg / liter vode 
Lončnice splošno:  8 – 12°d/KT = 140 – 210 CaCO3 mg / liter vode 
Gredice :   10 – 15°d/KT =  180 – 270 CaCO3 mg / liter vode 
 
 
 
 
Garancija:Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je 
dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, 
naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo 
oziroma preneha pravica iz garancije: 
• pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu  
• pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči 

itd. 
• pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu 
• pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb 
• pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka 
• pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja 
• pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk. 
Garancijska Izjava:  
Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v 
roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom 
in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., 
Ljubljanska cesta 66 1260 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale 
pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na 
naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje. 
 


