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Premessa:
Il cloro utilizzato
per disinfettare le acque delle piscine tende a degradarsi per
Informacje
ogólne:

effetto
del soleggiamento
intenso.
L’aggiunta
di acido
cianurico
Silne
promieniowanie
słoneczne
prowadzi
do rozkładu
i utraty
chloruconsente
w wodziedi
stabilizzarlo
e ridurne
la degradazione.
Una sostanza
alternativa
al cloro
oggi
basenowej.
Poprzez
dodanie
kwasu cyjanurowego
następuje
stabilizacja
chloru
frequentemente
usorozkład.
per la disinfezione
delle
acque
delle piscine è
oraz
zmniejsza sięinjego
Obok chlorudiretta
również
kwas
chlorocyjanurowy
il cloro isocianurato.
Per jako
ottenere
l’azione
stabilizzante richiesta,
znajduje
zastosowanie
środek
dezynfekujący.
W celuè necessario
działania
aggiungere almeno
30-50 mg/l
di acido cianurico.
Concentrazioni
elevate
stabilizacyjnego
konieczne
jest zastosowanie
przynajmniej
30-50 troppo
mg/l kwasu
determinano
la
formazione
di
sedimenti
nonché
l’aumento
della
torpidità
cyjanurowego. Zbyt wysoka koncentracja kwasu prowadzi do tworzenia delle
się
acque
e
sono
quindi
da
evitare.
osadów oraz mętnienia wody basenowej. Z tego powodu należy jej unikać.

Istruzioniobsługi:
per l’uso:
Instrukcja

Immergere
strisciazanurzyć
nell’acqua
piscina
e muoverla
1.1.
Paski
testowela należy
w della
basenie
i poruszyć
nimi avanti
5 razyewindietro
obu
per 5 volte.
kierunkach.
Eliminarenadmiar
le goccecieczy.
in eccesso agitando la striscia.
2.2.
Strzepnàć
Confrontare
immediatamente
colore ottenuto
con le skalą.
bande colorimetriche
3.3.
Pole
testowe należy
natychmiastil porównać
z kolorową
della scala di riferimento riportata sulla confezione.

Uwaga:
Avvertenze
Zawsze
wyjmować tylko potrzebnà ilość pasków testowych. Po wyjęciu

Estrarreopakowanie
dalla confezione
il numero
di strisce
necessario
per la misura.
pasków
należysoltanto
natychmiast
szczelnie
zamknàć.
Nie dotykać
pola
Dopo il prelievo,
testowego
palcami.richiudere bene e immediatamente la confezione. Non toccare
le dita
le bandeoptymalnych
reattive di carta
analitica.
Wcon
celu
uzyskania
wartości
pomiarowych zaleca się przed
Per ottenerewymaganej
valori di misura
correttamente
i parametri
cloro,
określeniem
ilościottimali,
kwasu regolare
cyjanurowego
ustalenie
parametrów
alcalinità
e pH prima
di procedere
allapH.
determinazione
della można
concentrazione
takich
jak chlor,
alkaliczność,
wartość
Ich sprawdzenia
dokonaćdi
acido
cianurico
nell’acqua
della
piscina.
Il
controllo
di
tali
parametri
può
essere
przy użyciu testu basenowego 3w1 (REF 907 52) lub testu basenowego 5w1
eseguito,
ad esempio, con il test per piscine 3 in 1 (REF 907 52) oppure con il
(REF
907 59).
test per piscine 5 in 1 (REF 907 59).

Przechowywanie:
Magazzinaggio:
Paski
testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią.

Proteggere
le strisce
analitichewdall’esposizione
diretta ai
raggi del
sole nonché
Puszkę
należy
przechowywać
chłodnym i suchym
miejscu
(temperatura
dall’umidità. Conservare
confezione
in un
luogo fresco e asciutto (temperatura
przechowywania
nie możelabyć
wyższa niż
+30°C).
di magazzinaggio inferiore ai +30 °C).
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