®
QUANTOFIX
25
QUANTOFIX® Peroksyd
Peróxido 25

Zawartość:
Contenido
:
1 puszka aluminiowa
zawiera 100 pasków testowych
1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas
Zakres pomiarowy:
Rango
de medida:
Wizualny
Reﬂektometryczny
Evaluación
Evaluación
0,5–25 mg/Lvisual
H2O2
0,5–25 mg/Lreﬂ
H2ectométrica
O2
0,5–25 mg/L H2O2
0,5–25 mg/L H2O2
Odcienie kolorów:
Gradación:
0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H2O2
0 · 0,5 · 2 · 5bezpieczeństwa:
· 10 · 25 mg/L H2O2
Wskazówki

pl
es





1s





15 s

Indicaciones
desubstancji
peligro: niebezpiecznych objętych obowiązkiem oznaczenia.
Test nie zawiera
Este
test no ogólne:
contiene ninguna sustancia peligrosa que deba ser indicada en la etiWskazówki
queta.
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków
Indicaciones
puszkę należygenerales:
natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pola testowego.
Utilice
sólo la dodatkowa:
cantidad necesaria de tiras. Una vez sacadas las tiras que se necesitan,
Wskazówka
cierre
el tubo ®inmediatamente.
No toque
la almohadilla
reactiva. testów na obecność
QUANTOFIX
Peroksyd 25 nadaje
się także
do przeprowadzania

Indicaciones
especíﬁ
cas para el test:
kwasu
nadoctowego
organicznych
i innych wolnych wodoronadtlenków organicznych
®
iQUANTOFIX
nieorganicznych.
Aby móc
przeprowadzić
na obecność
wodoronadtlenków
w
Peróxido
25 puede
emplearsetest
también
para la detección
de ácido perozpuszczalnikach
należy orgánicos
po odparowaniu
lub wyschnięciu
rozpuszracético,
así como organicznych
otros hidroperóxidos
e inorgánicos
libres. Para
la deczalnikade
zwilżyć
pole testowe
wody. orgánicos, la almohadilla reactiva deberá
tección
hidroperóxidos
en kroplą
disolventes
humedecerse
con 1 gota de agua después de que la solución problema se ha evaSposób
użycia:
porado
o secado.
1.
Pasek
testowy należy na jedną sekundę zanurzyć w próbce.
Instrucciones
uso: w celu redukcji nadmiernej ilości cieczy.
2. Wstrząsnąć de
paskiem
3. Sumerja
Odczekaćla15
1.
tirasekund.
reactiva en la muestra por 1 s.
4. Agite
Pole testowe
z kolorową
skalą.
Jeśli próbka zawiera wodoronadtlenek,
2.
un pocoporównać
para eliminar
el exceso
de líquido.
zabarwi się na kolor niebieski.
3. papierek
Espere 15testowy
s.
4.
Compare con la escala de colores. En presencia de peróxido de hidrógeno, la
Zakłócenia:
almohadillapH
adquirirá
una coloración
azul. od testowanego roztworu. Roztwory o
W przedziale
2–12 reakcja
jest niezależna

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

Interferencias:
silnej kwasowości należy zmieszać z octanem sodu, roztwory alkaliczne należy zmieszać
z kwasemproblema
cytrynowym
wartości
pH de
5–7.
Silnelaśrodki
utleniające
mogąsin
zakłócić
Si
la solución
tieneo un
valor pH
2–12,
reacción
se producirá
interprawidłoweLas
przeprowadzenie
testu.
ferencias.
soluciones fuertemente
ácidas deberán tamponarse con acetato de
sodio,
y las soluciones alcalinas con ácido cítrico hasta que alcancen un pH de 5–7.
Usawanie:
Sólo
las sustancias
fuertemente
oxidantes
causan interferencias en el test.
Używany
pasek testowy
do odpadów
komunalnych.

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

Almacenamiento:
wywać w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
Przy prawidłowym
laseczki
są przydatne
użytku do
poProtéjanse
las tirasskładowaniu
de la luz solar
y de latestowe
humedad.
Guárdese do
el envase
en daty
un lugar
danej na
opakowaniu.
fresco
y seco,
a una temperatura no superior a +30 °C.
Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de 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
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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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Eliminación:
Warunki przechowywania:
Las tiras
reactivas
usadas
pueden
como residuos
domésticos
normales.
Paski
testowe
należy
chronić
przedeliminarse
światłem słonecznym
i wilgocią.
Puszkę
przecho-

