Test de ácido cianúrico
Kwas cyjanurowy Test
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pl

Información general:
En el agua ogólne:
de las piscinas al aire libre, el cloro es eliminado por la irradiación
Informacje

solarpromieniowanie
intensa. El ácido
cianúricoprowadzi
agregadodoalrozkładu
agua actúa
como
estabilizante
del
Silne
słoneczne
i utraty
chloru
w wodzie
cloro evitando
su degradación.
Una
sustancia alternativa
al cloro igualmente
basenowej.
Poprzez
dodanie kwasu
cyjanurowego
następuje stabilizacja
chloru
empleada
para
desinfección
directa
del agua
de kwas
las piscinas
es el ácido
oraz
zmniejsza
sięlajego
rozkład. Obok
chloru
również
chlorocyjanurowy
cloroisocianúrico.
Para obtener
el efecto
estabilizante sobre
el cloro,
debe
znajduje
zastosowanie
jako środek
dezynfekujący.
W celu
działania
agregarse una konieczne
cantidad de
lo menos 30-50
mg/l de 30-50
ácido cianúrico.
No
stabilizacyjnego
jestpor
zastosowanie
przynajmniej
mg/l kwasu
obstante, las concentraciones
muy altas de
este prowadzi
producto do
deben
evitarse,
cyjanurowego.
Zbyt wysoka koncentracja
kwasu
tworzenia
sięya
que
éstas
producen
sedimentaciones
y
turbidez
en
el
agua
de
la
piscina.
osadów oraz mętnienia wody basenowej. Z tego powodu należy jej unikać.

Instrucciones
de uso:
Instrukcja
obsługi:

Sumerja
la tiranależy
reactiva
en el agua
de piscina
y haga nimi
5 movimientos
hacia
1.1.
Paski
testowe
zanurzyć
w basenie
i poruszyć
5 razy w obu
adelante y hacia atrás.
kierunkach.
Agite un poco
para
eliminar el exceso de líquido.
2.2.
Strzepnàć
nadmiar
cieczy.
Compare
áreas zreactivas
con la escala de
3.3.
Pole
testowe inmediatamente
należy natychmiastlas
porównać
kolorową skalą.
referencia.

Uwaga:
Nota: wyjmować tylko potrzebnà ilość pasków testowych. Po wyjęciu
Zawsze

Utilice opakowanie
sólo la cantidad
necesaria
de tiras.
Una vez
sacadas
tiras que
pasków
należy
natychmiast
szczelnie
zamknàć.
Nielas
dotykać
polase
necesitan,palcami.
cierre el envase inmediatamente de forma hermética. No toque la
testowego
reactivaoptymalnych
de las tiras. wartości pomiarowych zaleca się przed
Walmohadilla
celu uzyskania
Para obtener
resultadosilości
óptimos,
contrólense
los rangos
de los
parámetros
określeniem
wymaganej
kwasu
cyjanurowego
ustalenie
parametrów
cloro,jak
alcalinidad
y valor pH en
el aguapH.
de la
antes demożna
realizardokonać
el test de
takich
chlor, alkaliczność,
wartość
Ichpiscina
sprawdzenia
concentración
cianuro. Esto
puede
«Testbasenowego
para piscinas5w1
3 en
przy
użyciu testudebasenowego
3w1
(REFhacerse
907 52)con
lubeltestu
1»
(REF
907
52)
o
el
«Test
para
piscinas
3
en
1»
(REF
907
59).
(REF 907 59).

Almacenamiento:
Przechowywanie:

Protéjanse
las tiras
de lachronić
luz solarprzed
y de laświatłem
humedad.słonecznym
Guárdese el envase
en un
Paski
testowe
należy
i wilgocią.
lugar fresco
a una temperatura
no superior
a +30°C.
Puszkę
należyy seco,
przechowywać
w chłodnym
i suchym
miejscu (temperatura
przechowywania nie może być wyższa niż +30°C).
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