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Zawartość:
Contenido :
tubo de aluminiowa
aluminio con
50 tiras50reactivas
1 puszka
zawiera
pasków testowych
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Indicaciones específicas para el test:
1.
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2. Cuando la alcalinidad es superior a 240 ppm, el área reactiva se torna azul.
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Stosowanie:
1.
Pałeczki ze wszystkimi
polami testowymi zanurzyć w wodzie basenowej i poruszyć 5
Instrucciones
de uso:
razy w jedną i drugą stronę.
1. Sumerja todas las almohadillas de la tira reactiva en el agua de piscina y haga 5 movi2. Strzepnąć nadmiar wody.
mientos hacia adelante y hacia atrás.
3. Pola testowe do zbadania chloru całkowitego i chloru wolnego należy porównać ze
2. Agite un poco para eliminar el exceso de líquido.
skalą barw natychmiast.
3. Compare inmediatamente las áreas reactivas de cloro total y cloro libre con la escala
4. Odczekać 30 s.
de referencia.
5. Pola testowe dla oceny całkowitej twardości wody, zasadowości i wartości pH porów4. Espere 30 s.
nać ze skalą kolorów..
5. Compare las áreas reactivas de dureza total, alcalinidad total y pH con la escala de
Warunki
przechowywania:
referencia.
Pałeczki
testowe chronić przed słońcem i wilgocią. Opakowanie przechowywać w miejscu
Almacenamiento:
chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
Protéjanse las tiras de la luz solar directa y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej
seco y fresco, a una temperatura no superior a los +30 °C.
na opakowaniu.
Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de
vencimiento que consta en el envase.
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