Test jakości
wody
w basenie
– 5/1
per Piscine
5 in
1

pl
it

Zawartość:
Contenuto:
1 puszka
confezione
in alluminio
contenente
50 strisce
analitiche
1
aluminiowa
zawiera
50 pasków
testowych
Indicazioni di
pericolo:bezpieczeństwa:
Wskazówki
dotyczące
Test
nie zawiera
substancji
objętych
oznaczania.
Il presente
test non
contieneniebezpiecznych
sostanze pericolose
con obowiązkiem
obbligo di etichettatura.
Wskazówki
ogólne:
Indicazioni generali:
Należy
pobierać tylko
potrzebną
ilość di
pasków
pobraniu per
pasków
puszEstrarrezawsze
dalla confezione
soltanto
il numero
striscetestowych.
analitiche Po
necessario
la misura.
kę
należy
natychmiast
szczelnie
Nie dotykać
pól testowych.
Dopo
il prelievo,
richiudere
bene zamknąć.
e immediatamente
la confezione.
Non toccare con le dita i
settori
di
carta
reattiva
sulla
striscia.
Wskazówki:
Indicazioni
specifiche
per ilmniej
presente
1.
Jeśli zasadowość
wynosi
niż 80test:
ppm, wartość pH może być zbyt niska.
2.
pole testowe
badania
na niebiesko,
to wartości
1. Jeśli
Con alcalinità
al dido
sotto
di 80 zasadowości
ppm, possonozabarwi
risultaresię
valori
di pH inferiori
a quellikształtueffettivi.
ją się
na poziomie
powyżej
ppm.
2. Se
l’inserto
dell’alcalinità
si 240
colora
di blu, i valori sono superiori a 240 ppm.
3. Podział
i ocena
wartości
dla chlorudei
całkowitego
i wolnego,
twardości
wody, zaLa classifi
cazione
e la valutazione
valori di cloro
totale ecałkowitej
libero, durezza
complessiva,
sadowości
pHsulla
na skali
barw
zgodniedizriferimento
wytycznymisono
i normami
obowiązującymi
w USA.
alcalinità e ipH
scala
cromatica
state eseguite
in accordo
con le
linee guida e/o i valori soglia vigenti negli USA.
Stosowanie:
Istruzioni
1.
Pałeczkiper
ze l’uso:
wszystkimi polami testowymi zanurzyć w wodzie basenowej i poruszyć 5
w jedną
drugą stronę.
1. razy
Immergere
la istriscia
in acqua avendo cura che tutti gli inserti di carta analitica si trovi2. Strzepnąć
nadmiar
wody. e muoverla avanti e indietro per 5 volte.
no nell’acqua
della piscina
3.
testowe
do zbadania
chloru całkowitego i chloru wolnego należy porównać ze
2. Pola
Eliminare
l’acqua
in eccesso.
barw natychmiast.
3. skalą
Confrontare
immediatamente gli inserti del cloro totale e libero con la scala cromatica.
4. Odczekać
Attendere 30 s.
5. Pola
testowegli
dlainserti
ocenydella
całkowitej
twardości
wody, dell’alcalinità
zasadowości ei wartości
pHlaporówConfrontare
durezza
complessiva,
del pH con
scala
nać
ze skalą kolorów..
cromatica.
Warunki
przechowywania:
Condizioni
per il magazzinaggio:
Pałeczki
testowe
chronić
przed słońcem
i wilgocią.
Opakowanie
przechowywać
w miejscu
Proteggere
le strisce
analitiche
dall’esposizione
diretta
ai raggi solari
nonché dall’umidità.
chłodnym
i suchym
(w temperaturze
niefresco
przekraczającej
°C).
Conservare
la confezione
in un luogo
e asciutto +30
(la temperatura
di magazzinaggio
Przy
prawidłowym
non deve
superare składowaniu
i +30 °C). laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej
na
opakowaniu.
In casa
di magazzinaggio corretto, le strisce analitiche sono utilizzabili fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.
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Achtung! / Warning! / Attention ! /
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container closed / Refermer la boîte /
Mantenga el envase cerrado / Verpakking gesloten houden / Conservare
la confezione chiusa / Przechowywać
pojemnik szczelnie zamknięty

Ausreichend für <n> Prüfungen / Contains sufficient for <n> tests / Contenu suffisant pour
<n> tests / Contenido suficiente para <n> tests / Voldoende voor <n> tests / Contenuto
sufficiente per <n> test / Wystarczająco dla kontroli <n>
Rev 2018-01 A035543 / 907 59 / 0182

