®
QUANTOFIX
QUANTOFIX® Multistick
dla
akwarystów
Multi-barritas
para acuarióﬁlos

pl
es

Zawartość:
Contenido
:
1 puszka aluminiowa
zawiera 100 (REF 913 26) wzgl. 25 (REF 913 27) pasków testowych
1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas (REF 913 26) ó 25 tiras reactivas (913 27)

Wskazówki ogólne:
Indicaciones
Należy
zawsze generales:
pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz-





1s





60 s

Utilice
sólonatychmiast
la cantidad szczelnie
necesaria zamknąć.
de tiras. Una
sacadas
las tiras que se necesitan, cierre
kę należy
Nievez
dotykać
pól testowych.
el tubo inmediatamente. No toque las almohadillas reactivas.

Sposób użycia:
Instrucciones
derazem
uso:ze wszystkimi polami testowymi zanurzyć na 1 s w roztworze testo1.
Pasek testowy
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

Sumerja
tira con
todas pod
sus bieżącą
almohadillas
por 1 s en la muestra (no en agua corriente).
wym
(nie la
należy
trzymać
wodą).
Agite
un poco
para cieczy.
eliminar el exceso de líquido.
Strząsnąć
nadmiar
Espere
60
s.
Odczekać 60 s.
Compare
conporównać
la escala de
Pola testowe
ze colores.
skalą kolorów.

Evaluación
Zakłócenia: de la calidad del agua:

La
dureza całkowita
total del agua
determinada porzawartością
el contenidowde
sales
calcio y dei magnemagneTwardość
wodyviene
jest uwarunkowana
niej
soli de
wapniowych
sio.
El valor
para
la mayoría
de los korzystna
peces ornamentales
es de 5–10
°d (factores
zowych.
Dla benigno
większości
rybek
akwariowych
wartość znajduje
się pomiędzy
5 °dde
a
conversión:
1 °d = 1,8przeliczeniowe:
°f = 1,25 °e = 17,8
3). °e = 17,8 mg/L CaCO3).
10 °d (współczynniki
1 °d mg/L
= 1,8 CaCO
°f = 1,25
La durezawęglanowa
de carbonatos
es un
indicador
de la całkowitej
dureza total
del agua y varía
función de
Twardość
stanowi
część
twardości
i powodowana
jest en
tą częścią
jola concentración
iones
la de iones
dewęglanowymi
carbonato y bicarnów
wapniowych,de
która
jestalcalinotérreos,
równoważona equivalente
zawartymi wa wodzie
jonami
i wobonato presentes en
el samym
agua. La
durezawęglanowa
de carbonatos
es wodzie
un indicador
dedziałanie
la capacidad
dorowęglanowymi.
Tym
twardość
nadaje
również
bufotamponante
agua. Cuando
el agua
tiene unanie
dureza
de carbonatos
baja, su capacidad
rowe.
Woda del
o niewielkiej
twardości
węglanowej
jest dostatecznie
buforowana.
Możliwe
tamponante
es insuﬁciente
a variaciones
de pH
que ponen
en peligro
la vida
są
wahania wartości
pH, codando
może lugar
zagrozić
rybom. Idealna
jakość
wody powinna
zawierać
de los peces.
El aguapomiędzy
ideal tiene2 una
de carbonatosprzeliczeniowe:
entre 2 °d y 4 °d
(factores
twardość
węglanową
°d adureza
4 °d (współczynniki
1 °d
= 1,8 °fde
=
).
conversión:
1
°d
=
1,8
°f
=
1,25
°e
=
17,8
mg/L
CaCO
3
1,25 °e = 17,8 mg/L CaCO3).
El
valor pH
indica si
el agua
ácida,
alcalina
o neutra.
El agua
con un pH Woda
de 7 se
Wartość
pHnos
informuje
o tym,
czyelwoda
jest
kwaśna,
alkaliczna
lub neutralna.
o conwarsidera
neutra.
Mientras
bajo sea
el valor W
pH,
más coraz
ácida niższych
será el agua;
y mientras
más
tości pH-7
uważana
jestmás
za wodę
neutralną.
miarę
wartości
woda staje
alto,
más alcalina.
agua ideal
para coraz
los acuarios
de agua
dulcejakość
tiene un
pH entre
6,4 coraz
y 6,9.
się coraz
bardziej El
kwaśna,
w miarę
wyższych
wartości
wody
staje się
Si
los
valores
de
dureza
total,
dureza
de
carbonatos
y
pH
del
agua
de
su
acuario
no
son
bardziej alkaliczna. W akwarystyce słodkowodnej idealna jakość wody posiada wartość los
pH
recomendados,
a suwartości
tienda de
mascotascałkowitej,
especializada.
pomiędzy 6,4 a diríjase
6,9. Jeżeli
twardości
twardości węglanowej i wartości
pH
odbiegają
od
wyżej
podanych,
wtedy
należy
udać
się
po
poradę
do
fachowego
sklepu
Almacenamiento:
zoologicznego.
Protéjanse
las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco
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
przed światłem
słonecznym
i wilgocią.
Puszkę
przechowywać
vencimiento
que consta
en el 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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