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Contenido:
1
puszka aluminiowa zawiera 50 pasków testowych
1 tubo de
aluminio con 50 tiras reactivas
Zakres
pomiarowy:
Rango
de CaCO
medida:
5–20
ppm
3 (0,3–1,1 °d)
5–20 ppm kolorów:
CaCO3 (0,3–1,1 °d)
Odcienie

Gradación:
0
· 5 · 10 · 20 ppm CaCO3 względnie 0 · 0,3 · 0,6 · 1,1 °d
0 · 5 · 10reakcji:
· 20 ppm CaCO3 e / o 0 · 0,3 · 0,6 · 1,1 °d
Zasada

Fundamento
de la reacción:
Określenie
twardości
wody polega na zasadzie reakcji tworzącej kompleks pomiędzy
La determinación
dei la
dureza del agua
se basa en ladwusodowym.
reacción de complejación de los
jonami
wapniowymi
magnezowymi
a wersenianem
iones de calcio
y magnesio con la sal disódica del EDTA.
Wskazówki
ogólne:
Indicaciones
Należy
zawszegenerales:
pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków
Utilice sólo
la cantidad
necesaria
de tiras.
Una vez
tiras
que se necesitan,
puszkę
należy
natychmiast
szczelnie
zamknąć.
Niesacadas
dotykaćlas
pola
testowego.
cierre el tubo
inmediatamente. No toque la almohadilla reactiva.
Sposób
użycia:

Instrucciones
de zanurzyć
uso:
1.
Pasek testowy
na 5 sekund w roztworze testowym.
1. Lekko
Sumerja
la tira reactiva
porcieczy.
5 s en la muestra.
2.
strząsnąć
nadmiar
2. Odczekać
Agite levemente
3.
15 s. para eliminar el exceso de líquido.
3. Pole
Espere
15 s. porównać ze skalą kolorów. Odczytać wartość, która jest najbardziej
4.
testowe
4. Compare
con
la escala de
colores.
Para la
lectura del odczytu:
valor, se +/tomará
el color
más
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Las coloraciones
Kontrola
jakości: o cambios de color producidos después del tiempo de reacción
se tomarán
en cuenta
para la lectura.
Do no
wykonania
kontroli
funkcjonowania
pasków testowych stosować surową wodę

Control de calidad:
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del contenido
VISOCOLOR
HE >twardość
ogólna
REF
Do kontroli
pozytywnej
przygoy con una dureza
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Las tiras
puede arrojar
resultados
erróneos
ważności
pasków
testowych,
długipueden
okres trzymania
otwartego
pojemnika
pacuando
la fecha lub
de niewłaściwy
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ha estado
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sków
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przechowywania
testowych.
tiempo o ha sido almacenado incorrectamente.
Zaburzenia:

Interferencias:
Na
test nie wywiera jeszcze szkodliwego wpływu obecność 50 mg/L chloru względnie.
Las cantidades
superiores
a los 50 mg/L de cloro o 500 mg/L de peróxido de hidróge500
mg/L nadtlenku
wodoru.
®
Sensitive
przydatny
jest do określenia twardości wody pitnej. Dla innych
no afectarán
los resultados
del test.
AQUADUR
®
Sensitive
pueden
usarse
para
la dureza del agua
roztworów
w zależności
od warunków
wyniki
mogą
byćdeterminar
niedokładne.
Las tiras AQUADUR
potable.
En otro tipo
de soluciones
arrojar
resultadospokojową.
inexactos.
Woda
poddawana
kontroli
powinna pueden
wykazywać
temperaturę
El agua que se va analizar debería estar a temperatura ambiente.
Uwagi:
Nota: pojemnika do pasków testowych zawiera nieszkodliwy środek osuszający. Przy
Korek
El tapón del envase
contiene
un sporą
desecante
nowody.
venenoso. En caso de ingestión, tomar
przypadkowym
połknięciu
popić
ilością
abundante agua.
Usawanie:

Eliminación:
Używany
pasek testowy do odpadów komunalnych.
Las tiras reactivas
usadas pueden eliminarse como residuos domésticos normales.
Warunki
przechowywania:
Almacenamiento:
Paski
testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechoProtéjanse
las tiras
de la luzi solar
y de
humedad. Guárdese
el envase en
un°C).
lugar
wywać
w miejscu
chłodnym
suchym
(wlatemperaturze
nie przekraczającej
+30
frescoprawidłowym
y seco, a una
temperaturalaseczki
no superior
a +30
Przy
składowaniu
testowe
są °C.
przydatne do użytku do daty poEstando
danej
na almacenadas
opakowaniu. correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha
de vencimiento que consta en el envase.
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Diese Teststreifen entsprechen der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG / These
test strips conform to the Medical Device Directive 93/42/EEC. / Ces languettes test sont
conformes à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux / Tiras reactivas
fabricadas en conformidad con la directiva de productos sanitarios 93/42/CEE. / Deze
teststrips voldoen aan de richtlĳn voor medische producten 93/42/EEG. / Le presenti
strisce reattive sono conformi alla direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici. / Te paski
testowe są zgodne z dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EWG.
Nicht wiederverwenden / Do not
reuse / Ne pas réutiliser / Producto de
un solo uso / Niet hergebruiken / Non
riutilizzare / Nie używać ponownie

Hersteller / Manufacturer / Fabricant /
Fabricante / Fabrikant / Fabbricante /
Producent

Artikelnummer / Item number /
Référence produit / Referencia /
Artikelnummer / Numero di catalogo /
Numer artykułu

Chargencode / Batch identification /
Numéro de lot / Código de lote /
Productienummer / Codice del lotto /
Numer partii

Achtung! / Warning! / Attention ! /
¡Atención! / Let op! / Attenzione! /
Uwaga!

Verwendbar bis / Use by / À utiliser
avant / Fecha de caducidad /
Te gebruiken tot / Utilizzare entro
(anno / mese) / Przydatność do użycia

Temperaturbegrenzung / Permitted
storage temperature range / Limites de
température / Límites de temperatura /
Temperatuurbegrenzing / Limite de temperatura / Ograniczenie temperatury

Trocken aufbewahren / Store in a dry
place / Conserver au sec / Mantener
seco / Op een droge plaats bewaren /
Mantenere asciutto / Przechowywać w
suchym miejscu

Gebrauchsanweisung beachten /
Please read instructions for use /
Respecter les instructions d’utilisation /
Obsérvense las instrucciones de uso /
Lees de bĳsluiter / Consultare le istruzioni per l’uso / Przestrzegać instrukcję
użycia

Packung geschlossen halten / Keep
container closed / Refermer la boîte /
Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare
la confezione chiusa / Przechowywać
pojemnik szczelnie zamknięty

Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour
<n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto
sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>
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