
Seachem MultiTest Iron – Železo
- Jediný test na trhu, který dokáže měřit i železo v chelátech (pocházející z hnojiv)
- Výsledek znáte již za 2 minuty
- Možnost měřit až 6 vzorků současně
- Velmi citlivý – měří i koncentrace pod 0,05 mg/l
- Obsahuje referenční vzorek pro ověření správné funkce
- Pro sladkovodní a mořská akvária

Jako jediný test na železo na trhu dokáže změřit i železo vázané v chelátech. V chelátech je 
železo vázáno ve všech hnojivech. S klasickými testy na železo tedy toto železo nedokážete 
změřit. Se Seachem MultiTest Iron Železo ale ano. Stačí počkat po provedení testu 30 minut 
a znáte celkové hodnoty železa (v chelátech i iontové formě).

Dva způsoby měření – pro běžné koncentrace a pro velmi nízké koncentrace pro přesnější 
rozlišení. Test je hotov už za 2-5 minut.

Součástí testu je i referenční vzorek. Pokud si tedy nejste jisti, zda test měří správně, stačí 
použít referenční vzorek a ověřit si správnou funkci testu.

Rozsah měření je 0 až 2,0 mg/l. Přesnost je 0,05 mg/l. Balení vystačí na 75 testů vody.

Často kladené dotazy Seachem MultiTest Iron – Železo:

„ Dokáže tento test změřit i železo v chelátu EDTA?“

Ano, dokáže změřit i železo v EDTA chelátu, ale trvá to o cca 20 minut déle než při měření 
železa ve formě iontů. 

Návod
Instrukce pro normální použití: (pro snazší pochopení se podívejte na obrázky u 
přiloženého anglického návodu)

1) Pomocí přiložené lžičky naberte ze zkumavky s nápisem „Iron Reagent“ jednu 
zarovnanou lžičku do jedné z dutin testovacího plátu (plát s prohlubněmi).

2) Pomocí přiložené pipety naberte testovanou vodu z akvária až po spodní část baňky 
pipety (zmáčkněte baňku a po uvolnění ji naplníte vodou). Následně vodu z pipety 
uvolněte do testovací plátu do stejné dutiny, kde je nyní činidlo ze lžičky. Opakujte 
ještě jednou. Celkem tedy do ní přidáte obsah pipety 2x. Nyní obsah promíchejte 
druhým koncem lžičky tak, aby se „Iron Reagent“ a voda z akvária promíchaly.

3) Vyčkejte 2-5 minut a porovnejte vzniklou barvu s přiloženou barevnou stupnicí. 
Pokud měříte železo v chelátech (většina hnojiv váže železo v chelátech), vyčkejte 30-
45 min nebo dokud barva dále netmavne.

4) Odstraňte vzniklou kapalinu průplachem pod tekoucí vodou. Pokud by se časem na 
testovacím plátu začaly tvořit skvrny, je možné je odstranit bělidlem a následně 
propláchnout.

Instrukce pro měření velmi nízkých koncentrací železa:



1) Pomocí přiložené lžičky naberte ze zkumavky s nápisem „Iron Reagent“ jednu 
zarovnanou lžičku do přiložené prázdné zkumavky.

2) Tuto zkumavku naplňte do 1 cm vodou z akvária. Zavíčkujte a protřepejte a obraťte. 
Druhou prázdnou zkumavku naplňte také do 1 cm testovanou vodou, ale 
nepřidávejte „Iron Reagent“.

3) Po 5-10 minutách porovnejte s přiloženou barevnou stupnicí. Do zkumavky se vždy 
dívejte shora dolů (nikoliv z boku) a sice proti bílému pozadí (např. umístěte na stůl 
bílý papír). Můžete si pomoci zkumavkou bez činidla – lépe tak rozpoznáte jemné 
rozdíly v odstínu.  Pokud měříte železo v chelátech (většina hnojiv váže železo 
v chelátech), vyčkejte 30-45 min nebo dokud barva dále netmavne.

4) Vydělte výslednou hodnotu na barevné stupnici čtyřmi!

Referenční test – ověření funkčnosti testu
Pokud si nejste jisti, zda funguje test správně, můžete provést referenční test. Tedy tak, že si 
vytvoříte referenční roztok o hodnotě 0,4 mg/l Fe a ověříte, že ji test skutečně ukáže.
Přidejte jednu kapku z lahvičky „Iron reference stock“ do 1 litru vody z reverzní osmózy nebo
destilované vody. Následně proveďte test podle návodu výše. Test musí ukázat hodnotu 0,4 
mg/l.

TIP: Pokud není ve vodě žádné železo, bude mít výsledný testovaný roztok nažloutlou barvu.

Využití výsledků:
Tento test měří jak cheláty vázané železo, tak železo v iontech. V akváriích s rostlinami by 
mělo být železo udržováno v rozmezí 0,1 až 0,2 mg/l. Nedoporučujeme udržovat železo 
v hodnotách vyšších než 0,5 mg/l.   Za normálních podmínek je v podstatě nemožné 
detekovat železo v mořských vodách. V moři je jeho koncentrace pod 0,01 mg/l, což je na 
hranici rozlišitelnosti tohoto testu.

Varování: Uchovávejte vždy mimo dosah dětí. Činidla z testu se nesmí dostat do kontaktu 
s ústy a očima. Po vykonání testu si umyjte ruce.


