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QUANTOFIX ®  Chlorek
Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
Zakres pomiarowy:
0–3000 mg/L Cl –

Odcienie kolorów:
0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · 3000 mg/L Cl –

Wskazówki ogólne:
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz -
kę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pól testow ych.
Wskazówki dodatkowe:
W zakresie pH 2–12 reakcja jest niezależna od wartości pH badanego roztwo -
ru. Roztwory silnie kwaśne muszą być nastawiane na wartość pH 5–7 ługiem sodo -
wym, roztwory alkaliczne - kwasem azotowym. Jeżeli paski testowe wykażą wartość  
3000 mg/L Cl – oznacza to, że obecne mogą być również wyższe stężenia jonów chlorku. W 
takim przypadku zalecamy stopniowe rozcieńczanie wodą destylowaną w stosunku 1:5 aż 
do chwili, gdy zawartość chlorku znajdzie się w zakresie pomiarowym papierka testowego. 
Po zakończeniu czasu reakcji możliwa jest dalsza zmiana zabarwienia pól testowych. Nie 
może to być jednak brana pod uwagę przy pomiarze i nie ma to wpływu na funkcjonowanie 
pasków testowych.
Sposób użycia:
1.  Pola pasków testowych należy na 1 sekundę zanurzyć w roztworze testowym.
2.  Strząsnąć nadmiar cieczy.
3.  Odczekać 60 sekund.
4.  Wzory kolorów pól testowych należy porównać ze skalą kolorów.
Zakłócenia:
Poniższe jony powodują zakłócenia dopiero powyżej podanych stę żeń:
> 1000 mg/L Al 3+, Ca 2+, Cd 2+, Ce 4+, Cu 2+, K +, Mg 2+, Mn 2+, Na +, NH 4

+, Ni 2+, Pb 2+, Sn 2+, 
Zn2+, BO 3

–, CO 3
2–, CrO 4

2–, NO 2
–, NO 3

–, PO 4
3–, SO 3

2–, SO 4
2–, octan, cytrynian, szcza -

wian, winian, EDTA, > 500 mg/L Fe 2+, Fe 3+, > 200 mg/L l –, > 100 mg/L Ag +, Br –, SCN –,  
> 75 mg/L Hg 2+, > 20 mg/L CN –, S 2O 3

2–, > 10 mg/L S 2–, askorbiniany.
Usawanie:
Używany pasek testowy do odpadów komunalnych.
Warunki przechowywania:
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechowywać 
w miejscu chłodnym i suchym (2–8 °C). 
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej 
na opakowaniu.

Rev 05/2013  A007882  / 913 21  / 0532

1 s 60 s

 

QUANTOFIX ® Chloride
Pack content:
1 aluminium container with 100 test strips
Measuring range:
0–3000 mg/L Cl –

Color gradation:
0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · 3000 mg/L Cl –

General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after 

Additional indications:
If the sample solution has a pH value of 2–12, the reaction will take place without interfer -
ences. Strongly acid solutions must be bu�ered with caustic soda, and alkaline solutions 
with nitric acid to a pH of 5–7. If the test strip shows a value of 3000  mg/L, the concentration 
of chloride ions may actually be higher. In this case, we recommend carrying out a stepwise 
dilution of the sample with distilled water in a ratio of 1:5, to bring the chloride content into 

has elapsed. This has no relevance for the reading and does not indicate any malfunction 
of the test strip.
Instructions for use:
1.  or 1 second.
2.  Shake o� excess liquid.
3.  Wait 60 seconds.
4.  Compare with the color scale.
Interferences:
The following ions interfere with the reading only above the indicated concentrations:
> 1000 mg/L Al 3+, Ca 2+, Cd 2+, Ce 4+, Cu 2+, K +, Mg 2+, Mn 2+, Na +, NH 4

+, Ni 2+, Pb 2+, Sn 2+, 
Zn2+, BO 3

–, CO 3
2–, CrO 4

2–, NO 2
–, NO 3

–, PO 4
3–, SO 3

2–, SO 4
2–, acetate, citrate, oxalate, 

tartrate, EDTA, > 500 mg/L Fe 2+, Fe 3+, > 200 mg/L l –, > 100 mg/L Ag +, Br –, SCN – ,  
> 75 mg/L Hg 2+, > 20 mg/L CN –, S2O 3

2–, > 10 mg/L S 2
–, ascorbate.

Disposal:
Used test strips can be placed in the normal household waste
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (storage 
temperature 2–8 °C).
If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packag -
ing.
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Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   Type   Semi-quantitative test strips 
   Presentation Tube of 100 test strips 
   Color reaction  brown to yellow 
   Gradation      0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥ 3000 mg/l (ppm) Cl–
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