
12
WQA POSITION PAPER ON

CATAL YfIC, ELECTROMAGNETIC AND MAGNETIC DEVICES
CUillffiDTOT~TDRThOCmGWAruR

WQA POSITION: WQA has long maintained that all product performance and benefit claims for all
products that purportedly alter the hardness characteristics of water be based on factual data obtained
from tests conducted by professionally competent personnel foilowing established test procedures. Such
data should be recent, reputable, and verifiable, and should substantiate all product performance and
benefit claims.

WQA knows of no generally recognized scientific or technical evidence which proves that magnetic,
electromagnetic, or catalytic devices sold to treat water have any measurable physical or chemical effect
on water quality. In fact, such evidence as WQA is aware of supports the position that these devices have
no measurable physical or chemical effect on water quality. For this reason, the Water Quality
Association prohibits any form of promotion, display or sales of such devices at its annual industry trade
show.

COMMENT: WQA represents the water quality improvement industry. Industry products are those that
either improve the quality of water or are supplied to those who manufacture or sell water quality
improvement products.

WQA is becoming increasingly concerned over the rapidly esca1ating level of federal and state law
enforcement activity involving water treatment devices, many of which, these federal and state agencies
believe, do not have any effect on the quality of water, and, therefore, certainly do not improve it. Prime
examples are various types of catalytic, electromagnetic, and magnetic devices .. Published claims that
these devices alter the hardness characteristics or improve the quality of water in other ways have been
successfully challenged by state enforcement officials. For example, at the request of the Iowa Attorney
General, the Iowa Supreme Court in February 1989 interpreted and applied the Iowa Consumer Fraud
Act by ordering the manufacturer of the device and its officer to pay restoration of monies to several
consumers and permanently enjoined the manufacturer from making various claims concerning its
electromagnetic device(s) or simiIar devices.

WQA continues to favor full public disclosure of all facts regarding catalytic, electromagnetic, and
magnetic devices claimed to treat drinking water including all documentation which would shed light on
the accuracy of the performance or benefit claims being made for them. WQA cooperates fully with state
and federal regulatory officials, as weIl as with private organizations such as Better Business Bureaus, in
their efforts to prevent false and misleading advertising claims by various manufacturers of these (and
other) products. This means, among other things, that WQA will: 1) satisfy requests from government
regulatory officials, as weil as private organizations and persons, for published material in its possession;
or 2) bring to the attention of government regulatory officials, as weil as private organizations and
persons concerned with such matters, promotional material coming to its attention which the published
material in WQA's possession suggests may be either false, misleading, or both.

In research commissioned and published by WQA, Gruberl found that there was no change in the
physical and/or chemica1 properties of water treated with permanent magnetic devices, and Alleman2
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found that none of the six permanent magnetic water conditioners tested were able to uniformly affect
a statistically, verifiable, beneficial change in the assayed physica1 or chemical qualities of the applied
water, or its related scaling characteristics. .

REFERENCES: 1. Gruber, Carl E., Carda, Dan D., Performance Analysis of Permanent
Magnet Type Water Treatment Devices-a WQA Research Report,
South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, South
Dakota, July 1981.

2. Alleman, James E., Quantitative Assessment Effectiveness of
Permanent Magnetic Water Conditioning Devices--a WQA Research
Report, Purdue University, West Lafayette, Indiana, November 1985.
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Stanowisko firmy WQA w sprawie 
katalitycznych, elektromagnetycznych i magnetycznych urządzeń 

reklamowanych jako aparaty do uzdatniania wody pitnej 
 
STANOWISKO WQA: Firma WQA - Water Quality Association - (Stowarzyszenie 
Jakości Wody) od dawna utrzymywała, Ŝe jakość i reklamowane zalety wszelkich produktów, 
których charakterystyki zaleŜą od twardości wody, powinny opierać się na rzeczywistych 
danych uzyskiwanych na podstawie testów wykonywanych przez kompetentny personel, 
stosujący uznane procedury badawcze. Dane takie powinny być moŜliwie aktualne, 
wiarygodne i sprawdzalne oraz powinny uwzględniać wszystkie wymagania wyrobów i ich 
reklamowane zalety. 
 
Firma WQA zdaje sobie sprawę z braku dostatecznie ugruntowanej wiedzy naukowej i 
technicznej w tym zakresie, co sprawia, Ŝe dostępne na rynku (sprzedawane) urządzenia 
katalityczne, magnetyczne i elektromagnetyczne przeznaczone do uzdatniania wody, nie 
ujawniają fizycznych lub chemicznych efektów w zakresie jakości wody i dlatego wstrzymuje 
się od zajmowania jakiegokolwiek stanowiska na ten temat. Z tego powodu firma Water 
Quality Association unika promowania, prezentowania lub sprzedawania takich urządzeń, które 
pojawiają się corocznie na rynku przemysłowym. 
 
KOMENTARZ : Firma WQA odpowiada za poprawę jakości wody dla celów 
przemysłowych. Wyroby przemysłowe albo same w sobie przyczyniają się do poprawiania 
jakości wody, albo są to produkty dostarczane tym, którzy wytwarzają lub sprzedają wyroby 
poprawiające jakość wody. 
 
Firma WQA koncentruje się na działaniach w zakresie podnoszenia poziomu przepisów 
federalnych lub stanowych dotyczących urządzeń przeznaczonych do uzdatniania wody. 
PoniewaŜ wiele agencji federalnych lub stanowych stwierdzało, Ŝe wiele z takich urządzeń 
nie wywiera Ŝadnego działania na poprawę jakości wody, dlatego WQA nie wprowadza ich 
do stosowania. W pierwszej kolejności, przykładami mogą być róŜne typy urządzeń 
katalitycznych, elektromagnetycznych lub magnetycznych. W oficjalnych źródłach nadal 
publikowane są róŜne stwierdzenia, Ŝe urządzenia te zmieniają charakterystyki twardości wody 
lub, Ŝe poprawiają jej jakość w inny sposób. Przykładowo, w odpowiedzi na zapytanie 
Pełnomocnika Stanu Iowa (Iowa Attorney General), w 1utym 1989 r., Sąd NajwyŜszy Stanu 
Iowa (Iowa Supreme Court) zinterpretował i wprowadził do stosowania dokument o ochronie 
praw konsumenta (Iowa Consumer Fraud Act), zawierający listę wytwórców oraz urządzeń, 
zobowiązujący przedstawicieli tych firm do wypłacenia odszkodowań wielu klientom i 
całkowicie odcina się od producentów reklamujących tego rodzaju urządzenia 
elektromagnetyczne lub podobne. 
Firma WQA prowadzi działania w zakresie pełnego publicznego ujawniania wszystkich faktów 
dotyczących katalitycznych, elektromagnetycznych i magnetycznych urządzeń reklamowanych jako 
urządzenia do uzdatniania wody pitnej, oraz wszelkich dokumentacji, które mogłyby rzucić światło na 
dokładność, skuteczność działania oraz na korzyści wynikające z ich stosowania. WQA aktywnie 
współpracuje w tym zakresie z federalnymi i stanowymi urzędami wydającymi przepisy prawne, jak 



równieŜ z prywatnymi organizacjami takimi jak Biuro Poprawy Jakości (Better Business Bureau) w 
staraniach nad zapobieganiem ukazywaniu się fałszywych i bałamutnych informacji ogłaszanych 
przez róŜnych wytwórców tych i innych produktów. 
 
Oznacza to między innymi, Ŝe WQA: 
 

• Na prośbę państwowych instytucji ustalających przepisy prawne oraz innych organizacji 
i osób prywatnych, będzie publikowała materiały znajdujące się w ich posiadaniu, 
 

• Będzie zwracać szczególną uwagę na oficjalne przepisy prawne wydawane przez instytucje 
państwowe, organizacje i osoby prywatne dotyczące tego zagadnienia, które z punktu 
widzenia materiałów znajdujących się w posiadaniu WQA, mogą być fałszywe lub bałamutne. 

 
W opublikowanych badaniach prowadzonych pod nadzorem WQA, Gruber [1] stwierdził, Ŝe woda 
poddawana działaniu urządzeń z magnesami stałymi nie wykazywała fizycznych ani chemicznych 
zmian właściwości, natomiast Alleman [2] stwierdził, Ŝe Ŝadne z sześciu testowanych przez niego 
urządzeń zawierających magnesy stałe nie powodowało statystycznie istotnych zmian fizycznych ani 
chemicznych właściwości wody, które zmieniałyby w sposób korzystny jej charakterystyki 
jakościowe. 
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