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Factor
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Eliminación:
Współczynnik
przeliczeniowy:
1 mg/L
EDTA = como
0,7 mg/L
NTA domésticos normales.
Las
tiras reactivas
usadas pueden
eliminarse
residuos
Usawanie:
Almacenamiento:
Używany pasek
testowy
komunalnych.
Protéjanse
las tiras
de lado
luzodpadów
solar y de
la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco
yWarunki
seco, a przechowywania:
una temperatura no superior a +30 °C.
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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