QUANTOFIX® Całkowita
Hierro totalzawartość
100
żelaza: 100
Contenido

pl
es

1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas
Zawartość:
Rango de medida:
1
puszka
aluminiowa
2–100
mg/L
Fe2+ / Fe3+zawiera 100 pasków testowych
Zakres
pomiarowy:
Gradación:
2+
3+
2–100
0 · 2 · 5mg/L
· 10 Fe
· 25 ·/ Fe
50 · 100 mg/L Fe2+ / Fe3+
Odcienie
kolorów:
Indicaciones generales:
2+
/ Fe3+Una vez sacadas las tiras que se necesitan, cierre
0
· 2 · 5sólo
· 10la· cantidad
25 · 50 · 100
mg/L Fe
Utilice
necesaria
de tiras.
Wskazówki
ogólne:
el tubo inmediatamente.
No toque la almohadilla reactiva.
Należy
zawsze de
pobierać
Instrucciones
uso: tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków puszkę
natychmiast
szczelnie
zamknąć.en
Nie
testowego.
1. należy
Sumerja
la tira reactiva
por 1 segundo
la dotykać
soluciónpola
problema
(pH 1–7).
Sposób
2. Agite użycia:
un poco para eliminar el exceso de líquido.
1.
należy zanurzyć na 1 sekundę w roztworze testowym (pH 1–7).
3. Pasek
Esperetestowy
60 segundos.
2.
nadmiar
cieczy.con la escala de colores. En presencia de iones de hierro, la
4. Strząsnąć
Compare la
almohadilla
3. Odczekać
sekund.una coloración azul.
almohadilla60adquirirá
4.
Pole
testowe
należy
porównać ze skalą kolorów. Jeżeli w roztworze testowym znajdują
Interferencias:
się jony
żelaza,
wtedy
pole testowe
zabarwia
sięsacadas
na kolorlas
niebieski.
Utilice
sólo la
cantidad
necesaria
de tiras.
Una vez
tiras que se necesitan, cierre
Zakłócenia:
el tubo inmediatamente. No toque la almohadilla reactiva.
Zmiany
zabarwienia
wywołana
wysokim
stężeniem
niektórych
metali ciężkich można usuNota:
nąć
dodając
nieco proszku
kadmowego.
El tapón
del envase
contiene
un desecante no venenoso. En caso de ingestión, tomar abunUwagi:
dante agua.
Zatyczka
puszki z paskami testowymi zawiera nietrujący środek osuszający. W razie jego
Eliminación:
połknięcia
należy popić
dużą
ilościąeliminarse
wody.
Las tiras reactivas
usadas
pueden
como residuos domésticos normales.
Usawanie:
Almacenamiento:
Używany
pasek
testowy
do
odpadów
komunalnych.
Protéjanse las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco
Warunki
y seco, a przechowywania:
una temperatura no superior a +30 °C.
Paski
testowe
należy chronić
przed światłem
słonecznym
i wilgocią.
Puszkę
przechowywać
Estando
almacenadas
correctamente,
las tiras
reactivas pueden
usarse
hasta
la fecha de
w
miejscu chłodnym
i suchym
(w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
vencimiento
que consta
en el envase.
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej
na opakowaniu.
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Trocken aufbewahren / Store in a dry
place / Conserver au sec / Mantener
seco / Op een droge plaats bewaren /
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Gebrauchsanweisung beachten /
Please read instructions for use! /
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Packung geschlossen halten / Keep
container closed / Refermer la boîte /
Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare
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