
plKwas cyjanurowy Test
Informacje ogólne:
Silne promieniowanie słoneczne prowadzi do rozkładu i utraty chloru w wodzie 
basenowej. Poprzez dodanie kwasu cyjanurowego następuje stabilizacja chloru 
oraz zmniejsza się jego rozkład. Obok chloru również kwas chlorocyjanurowy 
znajduje zastosowanie jako środek dezynfekujący. W celu działania 

cyjanurowego. Zbyt wysoka koncentracja kwasu prowadzi do tworzenia się 
osadów oraz mętnienia wody basenowej. Z tego powodu należy jej unikać.

Instrukcja obsługi:
1.  Paski testowe należy zanurzyć w basenie i poruszyć nimi 5 razy w obu 

kierunkach.
2.  Strzepnàć nadmiar cieczy. 
3.  Pole testowe należy natychmiast  porównać z kolorową skalą.

Uwaga:
Zawsze wyjmować tylko potrzebnà ilość pasków testowych. Po wyjęciu 
pasków opakowanie należy natychmiast szczelnie zamknàć. Nie dotykać pola 
testowego palcami. 
W celu uzyskania optymalnych wartości pomiarowych zaleca się przed 
określeniem wymaganej ilości kwasu cyjanurowego ustalenie parametrów 
takich jak chlor, alkaliczność, wartość pH. Ich sprawdzenia można dokonać 
przy użyciu testu basenowego 3w1 (REF 907 52) lub testu basenowego 5w1 
(REF 907 59).

Przechowywanie:
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. 
Puszkę należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (temperatura 
przechowywania nie może być wyższa niż +30°C).
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Cyanursäure Test
Allgemeines:
Im Schwimmbadwasser wird Chlor durch starke Sonneneinstrahlung abgebaut. 

sind somit zu vermeiden.

Gebrauchsanweisung:
1.  

herschwenken.
2.  
3.  sofort  mit der Farbskala vergleichen.

Bemerkung:

907 59) erfolgen.

Lagerbedingungen:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG . Neumann-Neander-Str. 6-8 . D-52355 Düren   
Telefon (02421) 969-0 . Fax (02421) 969 199 . E-Mail: sales-de@mn-net.com . www.mn-net.com
Schweiz: MACHEREY-NAGEL AG . Postfach 214 . CH-4702 Oensingen
Tel. (062) 388 55 00 . Fax (062) 388 55 05

A036704 / 90710 /0191

Cyanuric Acid Test
General:

 
which are too high may produce sedimentation and turbidity of the swimming 
pool water and must therefore be avoided.

Instructions for use:
1.  Dip the test strip into the swimming pool water and make 5 back and forth 

movements.
2.  
3.  Immediately

Note:

concentration of swimming pool water, an adjustment of the parameters 

  
(Cat. No. 907  59).

Storage:

(storage temperature not above +30°C).
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CTL SCIENTIFIC SUPPLY CORP. 1016-3 Grand Boulevard Deer Park, NY 11729
Tel: 631-242-4249
web: www.ctlscienti�c.com

Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   Type    Cyanuric Acid
   Presentation 25 test strips 
   Gradation   0 · 50 · 100 · 150 · 300 mg/l (ppm) Cya  
      REF     90710 
 
    


