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Zawartość:
Pack content:
1 puszka
aluminiowa
100
pasków
aluminum
containerzawiera
with 100
test
strips testowych
Zakres
pomiarowy:
Measuring
range:
2+
10–1000 mg/L Co 2+
Odcienie
kolorów:
Color gradation:
2+
0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L Co 2+
Wskazówki
ogólne:
General indications:
Należy
pobierać
tylkostrips
potrzebną
paskówClose
testowych.
Po pobraniu
pasków puszRemovezawsze
only as
many test
as areilość
required.
the container
immediately
after
kę
należy natychmiast
szczelnie
zamknąć.
Nie dotykać pola testowego.
removing
a strip. Do not
touch the
test field.
Sposób
użycia:
Instructions for use:
Pasek
należy
na 1sample
s zanurzyć
roztworze
1. Dip
thetestowy
test strip
into the
(pH w
2–7)
for 1 s. testowym (pH 2–7).
Strząsnąć
nadmiar
cieczy.
2. Shake
off excess
liquid.
Odczekać
3. Wait
20 s. 20 s.
4. Compare
Pole testowe
porównać
zescale.
skalą kolorów.
testnależy
field with
the color
W obecności
jonówgreen-blue
kobaltu (II)inpole
wskaźnikowe
znajdujące
The
test field turns
presence
of cobalt(II)
ions. się´ na pasku przyjmuje kolor
zielono-niebieski.
Interferences:
Zakłócenia:
If
the reaction color does not appear on the color scale, larger quantities of foreign ions
Jeżeli występują trudności z prawidłowym odczytaniem wyniku ze skali, możemy mieć do
interfere.
czynienia color
z zakłóceniem
prawidłowego
reakcji
pod wpływem
obecności
Reaction
brown (copper
(II)): the przebiegu
interference
is eliminated
by addition
of a innych
small
jonów wof
badanej
próbie.
Reakcja
barwnato
prowadząca
brązowego
zabarwienia roztworu amount
crystalline
sodium
thiosulfate
5–10 mL ofdo
the
test
obecnośćReaction
(Cu (II)): do
5–10
mL(mercury
badanego(I)):
roztworu
należy dodać
niewielką ilość
tiosiarczasolution.
color
grey
the interference
is eliminated
by addition
of a
nu sodowego.
barwna
prowadząca
do5–10
szarego
roztworu - obecność
small
amount ofReakcja
crystalline
sodium
chloride to
mL ofzabarwienia
the test solution.
rtęci (Hg
(I)):solutions
do 5–10(pH
mL<badanego
dodać
ilość chlorku
Highly
acid
2) must beroztworu
bufferednależy
to a pH
of 2–7niewielką
with crystalline
sodiumsodu.
aceRoztwory
silnie kwaśne
< 2)must
należy
2–7 dodając
octan
sodowy.
tate.
Concentrated
cobalt(pH
(II) ions
bedoprowadzić
diluted so thatdo
thepH
cobalt
(II) content
comes
within
Roztwory
o dużej
zawartości
kobaltu
należy
tak into
by wynik
pomiarowy
znalazł
the
limits of
the color
scale. The
dilution
factorrozcieńczyć,
must be taken
account
when calculating
si w
przedziale
wielkości podanym na opakowaniu. Przy obliczaniu wyniku należy wziąć
the
cobalt
(II) content.
pod uwagę zastosowane rozcieńczenie.
Disposal:
Usawanie:
Used
test strips can be placed in the normal household waste.
Używany pasek testowy do odpadów komunalnych.
Storage:
Warunki
przechowywania:
Avoid
exposing
the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage
Paski testowenot
należy
chronić
przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechowywać
temperature
above
+30 °C).
w correctly
miejscu chłodnym
(w may
temperaturze
nie przekraczającej
°C). on the packagIf
stored, thei suchym
test strips
be used until
the use-by-date+30
printed
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej
ing.
na opakowaniu.

1s

20 s

Product data and ordering information
Type
Semi-quantitative test strips
Presentation
Tube of 100 test strips
Color reaction
white to green-blue
Gradation
0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/l (ppm) Co2+
REF
91303
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