QUANTOFIX® Kobalt
Cobalto

pl
es

Zawartość:
Contenido :
1
zawiera
100reactivas
pasków testowych
1 puszka
tubo de aluminiowa
aluminio con
100 tiras
Zakres
pomiarowy:
Rango de
medida:
2+
10–1000
10–1000 mg/L
mg/L Co
Co2+
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kolorów:
Gradación:
2+
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Wskazówki
Indicacionesogólne:
generales:
Należy
zawsze
pobierać
tylko potrzebną
testowych.
Poque
pobraniu
pasków cierre
puszUtilice sólo
la cantidad
necesaria
de tiras.ilość
Unapasków
vez sacadas
las tiras
se necesitan,
kę
należy
natychmiast szczelnie
zamknąć.
Nie dotykać
pola testowego.
el tubo
inmediatamente.
No toque
la almohadilla
reactiva.
Sposób
użycia:
Instrucciones
de uso:
1.
testowy
należy na
1 s1 zanurzyć
w roztworze
testowym (pH 2–7).
1. Pasek
Sumerja
la tira reactiva
por
s en la muestra
(pH 2–7).
2.
nadmiar
2. Strząsnąć
Agite un poco
para cieczy.
eliminar el exceso de líquido.
3.
3. Odczekać
Espere 20 20
s. s.
4.
testowe
porównać
ze skalą kolorów.
4. Pole
Compare
connależy
la escala
de colores.
W
obecności
jonów
kobaltu
(II) pole wskaźnikowe
się´ na
pasku przyjmuje kolor
En presencia de iones
de cobalto(II),
la almohadillaznajdujące
reactiva virará
a rojo.
zielono-niebieski.
Interferencias:
Zakłócenia:
Si la reacción coloreada no se reﬂeja en la escala, existe una interferencia por la presencia
Jeżeli
występują
prawidłowym
odczytaniem
możemy
mieć do
de iones
extraños.trudności
Reacciónz coloreada
marrón
(cobre(II)):wyniku
adiciónzedeskali,
una punta
de espátula
czynienia
z zakłóceniem
reakcji pod
wpływem
obecności
de tiosulfato
sódico sólidoprawidłowego
a 5–10 mL deprzebiegu
solución problema.
Reacción
coloreada
grisinnych
(merjonów
w
badanej
próbie.
Reakcja
barwna
prowadząca
do
brązowego
zabarwienia
roztworu
curio (l)): adición de una punta de espátula de cloruro sódico sólido a 5–10 mL de soluciónobecność
(Cu
(II)):
do
5–10
mL
badanego
roztworu
należy
dodać
niewielką
ilość
tiosiarczaproblema. Las soluciones fuertemente ácidas (pH < 2) deben tamponarse previamente a pH
nu
Reakcja
prowadząca
doconcentradas
szarego zabarwienia
roztworu
- obecność
2–7sodowego.
con acetato
sódico barwna
sólido. Las
soluciones
de cobalto
(II) deben
diluirse
rtęci
do 5–10
mLde
badanego
roztworu
należy Para
dodaćcalcular
niewielką
ilość chlorku sodu.
hasta(Hg
que(I)):
queden
dentro
los límites
de la escala.
la concentración
debe
Roztwory
silnie
kwaśne
(pH
<
2)
należy
doprowadzić
do
pH
2–7
dodając
octan
sodowy.
tenerse en cuenta el factor de dilución.
Roztwory o dużej zawartości kobaltu należy rozcieńczyć, tak by wynik pomiarowy znalazł
Eliminación:
siȩ w przedziale wielkości podanym na opakowaniu. Przy obliczaniu wyniku należy wziąć
Las tiras
reactivas
usadasrozcieńczenie.
pueden eliminarse como residuos domésticos normales.
pod
uwagę
zastosowane
Almacenamiento:
Usawanie:
Protéjansepasek
las tiras
de lado
luzodpadów
solar y de
la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco
Używany
testowy
komunalnych.
y seco, a una temperatura no superior a +30 °C.
Warunki
przechowywania:
Estando almacenadas
correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de
Paski
testowe
należy
chronić
światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechowywać
vencimiento
que
consta
en el przed
envase.
w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej
na opakowaniu.
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