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Zawartość:
Contenido:

1
zawiera
100reactivas
pasków testowych
1 puszka
tubo de aluminiowa
aluminio con
100 tiras

Zakres
pomiarowy:
Rango de
medida:
Wizualny
Evaluación visual 2–
10–1000
10–1000 mg/L
mg/L SO
SO332–

Odcienie
kolorów:
Gradación:

Reﬂ
ektometryczny
Evaluación
reﬂectométrica
2–
10–500
10–500 mg/L
mg/L SO
SO332–

1s

20 s

2–
0
0 ·· 10
10 ·· 25
25 ·· 50
50 ·· 100
100 ·· 250
250 ·· 500
500 ·· 1000
1000 mg/L
mg/L SO
SO332–

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.
testowe
na 11 ss w
(pH 6–9).
1. Paski
Sumerja
la tirazanurzyć
reactiva por
enpróbce
la muestra
(pH 6–9).
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.
Jeżeli
obecnede
są iones
jony siarczynu,
papierekreactiva
testowyvirará
zabarwia
sięsalmón.
na kolor łososiowy.
En presencia
de sulﬁto, wtedy
la almohadilla
a rosa

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

Paski
testowe
przedy światłem
słonecznym
i wilgocią.
Puszkę
przechowywać
Protéjanse
las należy
tiras dechronić
la luz solar
de la humedad.
Guárdese
el envase
en un
lugar fresco
w
miejscu
chłodnym
i suchym
(w temperaturze
y seco,
a una
temperatura
no superior
a +30 °C.nie przekraczającej +30 °C).
Przy
prawidłowym
składowaniu
laseczki
są przydatne
dousarse
użytkuhasta
do daty
podanej
Estando
almacenadas
correctamente,
lastestowe
tiras reactivas
pueden
la fecha
de
na
opakowaniu.
vencimiento
que consta en el envase.

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

MACHEREY-NAGEL
Niemcy
MACHEREY-NAGEL GmbH
GmbH &
& Co.
Co. KG
KG ·· Neumann-Neander-Str.
Neumann-Neander-Str. 6–8
6–8 ·· 52355
52355 Düren
Düren ·· Alemania
Tel.:
Tel.: +49
+49 24
24 21
21 969-0
969-0 ·· Fax:
Fax: +49
+49 24
24 21
21 969-199
969-199 ·· info@mn-net.com
info@mn-net.com ·· www.mn-net.com
www.mn-net.com
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Rev 2013-11 A007786 / 913 06 / 1133

Zakłócenia:
Interferencias:

Kwaśne
roztwory
testowe
białeblanco)
wino) należy
zneutralizować
stałym
octanem
Las soluciones
ácidas
(p. (np.
ej. vino
deberán
ser neutralizadas
con
acetatosodowym,
de sodio
gdyż
roztworach
kwaśnych
testowy
reaguje.
powodują
zakłócesólido,wya
que el papel
reactivopapierek
no reacciona
en nie
medio
ácido.Siarczki
En solución
neutra,
los ionia,
gdyż
w
roztworze
neutralnym
prowadzą
również
do
zabarwienia
się
papierka
na kolor
nes sulfuro interﬁeren haciendo virar el papel a rojo; esta interferencia puede eliminarse
czerwony.
jest przez
dodanie
nadwyżki
jonów formado.
niklu(II). Tworzący
się
añadiendo Zakłócenie
iones níquelusuwane
(II) y después
ﬁltrando
el sulfuro
de níquel
Los agentes
siarczek
niklawy
odsączany.
ilości środka
np. chlorowodorek
hyreductores
tales jest
como
el cloruroWiększe
de hidroxilamonio
o redukującego,
el ácido ascórbico
en gran cantidad
droksyloaminy
lub
kwas
askorbinowy,
przeszkadzają.
Wskazywane
jest
za
mało
siarczynu.
interﬁeren mostrando un contenido de sulﬁto inferior al real.

Usawanie:
Eliminación:

Używany
pasek testowy
dopueden
odpadów
komunalnych.
Las tiras reactivas
usadas
eliminarse
como residuos domésticos normales.

Warunki
przechowywania:
Almacenamiento:

