QUANTOFIX®® Nitrito
Nitryt 3000
QUANTOFIX
3000

pl
es

Zawartość:
Contenido
:
1 puszka aluminiowa
zawiera 100 pasków testowych
1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas
Zakres pomiarowy:
Rango
deNO
medida:
–
0,1–3 g/L
2
0,1–3 g/L NO2–
Odcienie kolorów:
Gradación:
0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO2–
0 · 0,1 · 0,3 · 0,6 · 1 · 2 · 3 g/L NO2–
Wskazówki ogólne:
Indicaciones
Do testu należygenerales:
używać zawsze tylko konieczną liczbę pasków testowych. Po pobraniu
Utilice
sólo
la cantidad
necesaria dezamknąć
tiras. Una
vez sacadas
las tiras pola
que se
necesitan,
płynu do
testu
należy natychmiast
dozownik.
Nie dotykać
testowego.
cierre el tubo inmediatamente. No toque la almohadilla reactiva.
Sposób użycia:
Instrucciones
denależy
uso: najpierw zanurzyć w próbce (pH 2–12).
1. Paski testowe
1.
la tira
reactiva
por 1redukcji
s en la muestra
(pHilości
2–12).
2. Sumerja
Wstrząsnąć
paskiem
w celu
nadmiernej
cieczy.
2.
el exceso
3. Elimine
Odczekać
60 s. de líquido.
3.
60 s. należy porównać ze skalą kolorów. Jeśli występują jony azotynowe,
4. Espere
Pole testowe
4. papierek
Comparetestowy
con la escala
desię
colores.
Enod
presencia
de iones de
se producirá
zabarwi
na kolor
pomarańczowego
do nitrito,
czerwonego.
un viraje de color en la almohadilla reactiva de naranja a rojo.
Zakłócenia:
Interferencias:
Silnie kwaśne roztwory powinny być zmieszane z rozcieńczonym ługiem sodowym,
Las
ácidasbyć
deberán
tamponarse
con lejía dekwasem
sosa diluida,
silniesoluciones
alkalicznefuertemente
roztwory powinny
zmieszane
z rozcieńczonym
siarko-y
aquéllas
fuertemente
alcalinas con ácido sulfúrico diluido hasta que alcancen un pH
wym do wartości
pH 4–6.
aproximado
4–6.
Następującede
jony
prowadzą do zakłóceń dopiero w większej koncentracji:
3+
2+ a continuación
2+
2+
2+ altas
2+
2+
Los
iones
queAg
se+, mencionan
> 1000
mg/L
Al3+
, Ba2+
, Be2+
, Ca2+
, Cd2+interfieren
, Co2+, Cr3+sólo
, Cuen
, Hg+/2+concentraciones:
, K+, Mg2+
, Mn2+
,
+
+
2+ , Al2+ , Ba
+
2+
+
>
1000
mg/L
Ag
, Ca
, Cd2+cytrynian,
, Co2+, Cr3+szczawian,
, Cu2+, Hg+/2+
, K+, Mg
, Mn
NH
, Sr2+2+, ,TlBe
,+Zn
,2+octan,
winian,
EDTA,
Br––,,
4+, Na +, Ni 2+, Pb 2+
2–
– , Zn
3– , acetato,
2–
2–
2–
2–
NH
, , Na
Ni ,–,Pb
, –Sr , Tl
citrato,
oxalato,
tartrato,
EDTA, Br ,
Cl–,, ClO
CO432–
3– ClO4–, NO3–, PO43–, SO32–, SO42–, S2O52–, SeO32–,
3+
2+/3+
– 3 , SO–4 , S2O
3+
+
2+
2–5 , SeO3 ,
CO
Cl–, ClO
ClO
PO4 2–,, SO
3 , mg/L
3, ,Fe
4 ,, NO
>
500
Bi3+
CN3––,, CrO
42– F–, MnO4–, S2O32–, > 100 mg/L As3+, Li+, Sn2+,
2+/3+
2–
Fe –, ,SCN
, CrO4 , F , MnO4 , S2O3 , > 100 mg/L As , Li , Sn ,
>
500 mg/L Bi
askorbinian,
S–2–,, SCN
2O
4 .
–
2–
ascorbato, S2 , SCN , S2O4 .
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
fresco
y seco, a una
temperaturalaseczki
no superior
a +30
Przy prawidłowym
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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