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Zawartość:
Contenido:

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

Wskazówki ogólne:
Indicaciones
generales:
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Indicaciones especíﬁcas para el test:
Wskazówki
dodatkowe:
Factores
de conversión:
1 °d = 1,8 °f = 1,25 °e = 17,8 mg/L CaCO3

Współczynniki przeliczeniowe: 1 °d = 1,8 °f = 1,25 °e = 17,8 mg/L CaCO3

Instrucciones de uso:
Sposób
użycia:
1.
Sumerja
la tira reactiva por 5 s en la muestra.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

Pasek
testowy
zanurzyć
na 5elsexceso
w roztworze
testowym.
Agite un
poco para
eliminar
de líquido.
Strząsnąć
cieczy.
Espere
30 nadmiar
s.
Odczekać
30 s.
Compare con
la escala de colores.
Pole testowe należy porównać ze skalą kolorów.

Interferencias:
Zakłócenia:
Los resultados se falsiﬁcan por interferencias, en presencia de substancias
W obecności silnych
zasad
oraz kwasów
mogą nastąpić
błędy
w prawidłointensamente
alcalinas
o agentes
que consuman
ácidos en
la muestra.
wym odczytaniu wyniku.

Almacenamiento:
Warunki
Protéjanseprzechowywania:
las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase

Paski
należy
chronić
przed
światłem słonecznym
en
un testowe
lugar fresco
y seco,
a una
temperatura
no superior ai wilgocią.
+30 °C. Puszkę
przechowywać
w miejscu
chłodnym i las
suchym
temperaturze
przeEstando
almacenadas
correctamente,
tiras (w
reactivas
puedennieusarse
kraczającej
+30de°C).
hasta
la fecha
vencimiento que consta en el envase.
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku
do daty podanej na opakowaniu.
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