QUANTOFIX®® Peróxido
Peroksyd 1000
1000
QUANTOFIX
Zawartość:
Contenido
:
1 puszka aluminiowa
zawiera 100 pasków testowych

pl
es

1

2

3

4

1 tubo de aluminio con 100 tiras reactivas

Wskazówki ogólne:
Indicaciones
Należy zawsze generales:
pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków puszUtilice
sólonatychmiast
la cantidad szczelnie
necesaria zamknąć.
de tiras. Una
sacadas
las tiras que se necesitan, cierre
kę należy
Nievez
dotykać
pól testowych.
el tubo inmediatamente. No toque las almohadillas reactivas.

Zakres pomiarowy:
Rango
Wizualnyde medida:
Evaluación
visual
50–1000 mg/L
H2O2
50–1000 mg/L H2O2

Odcienie kolorów:
Gradación:
0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H2O2

1s

45 s

Reflektometryczny
Evaluación
reflectométrica
50–1000 mg/L
H2O2
50–1000 mg/L H2O2

0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H2O2

Wskazówki dodatkowe:
Indicaciones
para el
test:
Jeśli występuje específicas
nadtlenek wodoru,
pole
testowe na pasku zabarwia się na kolor od żółtego

En brązowego.
presencia deJeśli
peróxido
de 45
hidrógeno,
la almohadilla
reactiva más
la punta
de
do
w ciągu
sekund czasu
reakcji znajdujące
sięcercana
powyżeja pole
ostrzela tira sezabarwi
tornará się
de na
color
amarillo oznacza
a marrónto,
claro.
Si la almohadilla
indicadora
de jest
peróxido
gawcze
niebiesko,
że koncentracja
nadtlenku
wodoru
wyżmuestra
un valor
dentro
del ewentualny
rango de medición
y la almohadilla
se encuentra
sza
niż 2000
mg/L,
chociaż
test na nadtlenek
wodoruque
pokazuje
wartośćdirectamieszmente się
encima
se torna color
azul
45 segundos,
esto quiere
decir que
la concenczącą
w prawidłowej
skali.
Wantes
takimde
przypadku
zalecamy
sukcesywne
rozcieńczanie
traciónaż
dedo
peróxido
de hidrógeno
supera los 2000
mg/L. En
recomendamos
diluir
próbki
momentu,
gdy pole ostrzegawcze
nie będzie
jużtal
sięcaso,
zabarwiać,
a koncentracja
la
muestra
por
pasos
hasta
que
no
se
produzca
ningún
viraje
de
color
en
la
almohadilla
nadtlenku wodoru będzie wynosić mniej niż 1000 mg/L. W pomiarze nie należy uwzględniać
de advertencia
y se mida
concentración
de peróxido de hidrógeno por debajo de los
przebarwień
powstałych
pouna
czasie
reakcji!
1000 mg/L. Las coloraciones producidas después del tiempo de reacción no se tomarán
Sposób
en cuenta.użycia:
1. Paski testowe należy najpierw zanurzyć w próbce.
Instrucciones
de uso:w celu redukcji nadmiernej ilości cieczy.
2. Wstrząsnąć paskiem
1.
almohadillas de la tira reactiva por 1 segundo en la muestra.
3. Sumerja
Odczekaćambas
45 sekund.
2.
un poconależy
para eliminar
el exceso
dekolorów.Zakłócenia:
líquido.
4. Agite
Pole testowe
porównać
ze skalą
3. Espere 45 segundos.
Zakłócenia:
4.
Compare con la escala de colores.
W polu wartości pH od 2–9 reakcja jest niezależna od wartości pH badanego roztworu. SilInterferencias:
nie kwaśne roztwory należy zmieszać z octanem sodu, roztwory alkaliczne należy zmieszać
Si
la solución
problemadotiene
un valor
pH Silne
de 2–9,
la reacción
se mogą
producirá
sin interferenz kwasem
cytrynowym
wartości
ph 5–7.
środki
utleniające
zakłócać
test.
cias.
Las soluciones
fuertemente
ácidas dopiero
deberánw tamponarse
con acetato de sodio, y las
Następujące
jony prowadzą
do zakłóceń
większej koncentracji:
soluciones
alcalinas
con
ácido
cítrico
hasta
que
alcancen
un
pH
de
5–7.
Sólo
las
sustancias
> 1000 mg/L: Formaldehyd (HCHO)
2+
fuertemente
oxidantes
, NO3–causan interferencias en el test.
> 500 mg/L: Ca
2– en altas concentraciones:
Los
iones
que
se mencionan
a continuación
interfierenSO
sólo
>
100
mg/L:
askorbinian,
wolny
chlor, chlor związany,
3
>
1000
mg/L:
formaldehído
(HCHO)
> 70°d: ogólna twardość
2+
, NO3– wolnego i związanego chloru pole ostrzegawcze zabarwia się na
> 500
mg/L: Ca
W
przypadku
obecności
>
100niebieski.
mg/L: ascorbato, cloro libre, cloro combinado, SO32–
kolor
> 70°d: dureza total
Usawanie:
En
presencia de cloro libre y cloro combinado, la almohadilla de advertencia se tornará de
Używany
color
azul.pasek testowy do odpadów komunalnych.

Warunki przechowywania:
Eliminación:

Paski
testowe
należy
chronić
przedeliminarse
światłem słonecznym
i wilgocią.
Puszkę
przechowywać
Las
tiras
reactivas
usadas
pueden
como residuos
domésticos
normales.
w miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
Almacenamiento:
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej
Protéjanse
las tiras de la luz solar y de la humedad. Guárdese el envase en un lugar fresco
na opakowaniu.
y seco, a una temperatura no superior a +30 °C.
Estando almacenadas correctamente, las tiras reactivas pueden usarse hasta la fecha de
vencimiento que consta en el envase.
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