®
QUANTOFIX
QUANTOFIX® Siarczan
Sulfato
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Zawartość:
Contenido
:
1 puszka aluminiowa
zawiera 100 pasków testowych
1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas
Zakres pomiarowy:
Rango
de mg/L
medida:
200–1600
SO42–
200–1600 mg/L SO42–
Odcienie kolorów:
Gradación:
< 200 · > 400 · > 800 · > 1200 · > 1600 mg/L SO42–
< 200 · > 400 · > 800 · > 1200 · > 1600 mg/L SO42–
Wskazówki ogólne:
Indicaciones
Należy zawszegenerales:
pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków
Utilice
la cantidad
necesaria
de tiras.
Una vez
que se necesitan,
puszkęsólo
należy
natychmiast
szczelnie
zamknąć.
Niesacadas
dotykaćlas
póltiras
testowych.
cierre el tubo inmediatamente. No toque las almohadillas reactivas.
Wskazówki dodatkowe:
Indicaciones
cas para
el test:
W zakresie pHespecíﬁ
4–8 reakcja
jest niezależna
od wartości pH badanego roztworu. RozSi
la solución
problema
tiene
valor pH denastawiane
4–8, la reacción
se sodowym,
producirá sin
intertwory
silnie kwaśne
muszą
byćun
odpowiednio
octanem
roztwory
ferencias.
soluciones
fuertemente ácidas deberán tamponarse con acetato de
alkaliczne –Las
kwasem
winowym
sodio, y las soluciones alcalinas con ácido tartárico.
Sposób użycia:
Instrucciones
denależy
uso: na 1 s zanurzyć w próbce.
1. Paski testowe
1.
tira reactiva
con todas sus almohadillas en la muestra por 1 s.
2. Sumerja
Strząsnąćlanadmiar
cieczy.
2.
un poco
3. Agite
Odczekać
120para
s. eliminar el exceso de líquido.
3.
120 s.należy porównać ze skalą kolorów.
4. Espere
Pole testowe
4. Compare con la escala de colores.
Zakłócenia:
Interferencias:
Poniższe jony powodują zakłócenia dopiero powyżej podanych stężeń:
–
– eren 2–
2–
2– superiores a las mencionaLos
siguientes
iones
interﬁ
sólo en2–concentraciones
> 1000
mg/L BrO
3 , ClO3 , CrO4 , SO3 , S2O5 , SeO3 ,
das
a continuación:
> 500
mg/L S2O42––,
–
2–
2–
2–
2–
– 3 , –ClO3 , CrO4 , SO3 , S2O5 , SeO3 ,
>
mg/LCN
BrO
, S2 .
> 1000
100 mg/L
> 500 mg/L S2O42–,
Usawanie:
> 100 mg/L CN–, S2–.
Używany pasek testowy do odpadów komunalnych.
Eliminación:
Warunki
przechowywania:
Las tiras reactivas
usadas pueden eliminarse como residuos domésticos normales.
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechoAlmacenamiento:
wywać w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
Protéjanse
las tirasskładowaniu
de la luz solar
y de latestowe
humedad.
Guárdese do
el envase
en daty
un lugar
Przy prawidłowym
laseczki
są przydatne
użytku do
pofresco
y seco,
a una temperatura no superior a +30 °C.
danej na
opakowaniu.
Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de vencimiento que consta en el envase.
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Verwendbar bis / Use by / À utiliser
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storage temperature range / Limites de
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Trocken aufbewahren / Store in a dry
place / Conserver au sec / Mantener
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Please read instructions for use /
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