®
QUANTOFIX
Peroksyd
1000
QUANTOFIX ® Peroxide
1000

pl

Zawartość:
Pack
content:
1 puszka
aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
1 aluminum container with 100 test strips
Wskazówki ogólne:
Generalzawsze
indications:
Należy
pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz Remove
as manyszczelnie
test strips
as are required.
Close
the container immediately after
kę należy only
natychmiast
zamknąć.
Nie dotykać
pól testowych.
removing a strip. Do not touch the test fields.

Zakres pomiarowy:
Measuring
Wizualny range:

Visually
50–1000 mg/L H 2O 2
50–1000 mg/L H 2O 2

Odcienie kolorów:
Color
0 · 50 · gradation:
150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H

0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H 2O 2

50–1000 mg/L H 2O 2
50–1000 mg/L H 2O 2
2O 2

Wskazówki dodatkowe:
Additional
indications:
Jeśli
występuje
nadtlenek wodoru, pole testowe na pasku zabarwia się na kolor od żółtego

1s

45 s

Product data and ordering information
Type
Semi-quantitative test strips
Presentation
Tube of 100 test strips
Color reaction
white to brown
Gradation
0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/l (ppm) H2O2 + Warning field
REF
91333

If hydrogen
peroxide
is ciągu
present,
test field
the endznajdujące
of the stripsię
turns
yellow pole
to brown.
do
brązowego.
Jeśli w
45 the
sekund
czasuat reakcji
powyżej
ostrzeIfthe warning
field się
turns
during oznacza
the reaction
time
of 45 seconds,
the hydrogen
peroxide
gawcze
zabarwi
na blue
niebiesko,
to, że
koncentracja
nadtlenku
wodoru jest
wyżconcentration
is greater
than
2000 mg/L,test
although
the peroxide
field may
indicate
a sza
niż 2000 mg/L,
chociaż
ewentualny
na nadtlenek
wodorutest
pokazuje
wartość
miesz
value within
measuring skali.
range.WIntakim
this case,
we recommend
out a rozcieńczanie
stepwise diluczącą
się wthe
prawidłowej
przypadku
zalecamy carrying
sukcesywne
tion of aż
thedo
sample
until the
field no longer
a hydrogen
concen próbki
momentu,
gdywarning
pole ostrzegawcze
nie reacts
będzie and
już się
zabarwiać,peroxide
a koncentracja
tration below
1000 będzie
mg/L iswynosić
measured.
The
fields
mayWchange
after
reaction
time has
nadtlenku
wodoru
mniej
niżtest
1000
mg/L.
pomiarze
niethe
należy
uwzględniać
elapsed. This has
no relevance
for thereakcji!
reading.
przebarwień
powstałych
po czasie

Instructions
for use:
Sposób użycia:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

Dip
test strip
with both
fieldszanurzyć
into the w
test
solution for 1 second.
Paskithetestowe
należy
najpierw
próbce.
Shake
off excess
liquid.w celu redukcji nadmiernej ilości cieczy.
Wstrząsnąć
paskiem
Wait
45 seconds.
Odczekać
45 sekund.
Compare
with należy
the color
scale. ze skalą kolorów.Zakłócenia:
Pole testowe
porównać

Interferences:
Zakłócenia:

If
solution
pH value
2–9, the reaction
will pH
takebadanego
place without
interferW the
polusample
wartości
pH odhas
2–9 areakcja
jest ofniezależna
od wartości
roztworu.
Sil ences.
Strongly
acidicnależy
solutions
must zbe
buffered
withroztwory
sodium alkaliczne
acetate, and
alkaline
solu nie kwaśne
roztwory
zmieszać
octanem
sodu,
należy
zmieszać
tions
with citric
acid to adopH
of 5–7. ph
Only
presence
strong oxidants
interferes test.
with the
z kwasem
cytrynowym
wartości
5–7.theSilne
środki of
utleniające
mogą zakłócać
determination.
Następujące jony prowadzą do zakłóceń dopiero w większej koncentracji:
The
following
ions interfere with
the determination only in higher concentrations:
> 1000
mg/L: Formaldehyd
(HCHO)
2+
>
mg/L:Ca
formaldehyde
(HCHO)
, NO 3––
> 1000
500 mg/L:
2+
, NO 3 wolny chlor, chlor związany, SO 32–
>
> 500
100 mg/L:
mg/L: Ca
askorbinian,
2–
>
ascorbate,
> 100
70°d:mg/L:
ogólna
twardośćfree chlorine, combined chlorine, SO3
>
total hardness
W70°d:
przypadku
obecności wolnego i związanego chloru pole ostrzegawcze zabarwia się na
If
freeniebieski.
and combined chlorine is present, the warning field turns blue.
kolor

Disposal:
Usawanie:

Used
test strips
be placed
in the normal
household waste.
Używany
pasekcan
testowy
do odpadów
komunalnych.

Storage:
Warunki przechowywania:

Avoid
exposingnależy
the strips
to sunlight
and moisture.
Keep i container
cool and
dry (storage
Paski testowe
chronić
przed światłem
słonecznym
wilgocią. Puszkę
przechowywać
temperature
not above
+30 °C).(w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
w miejscu chłodnym
i suchym
If
correctly
stored,
the
test
strips
may
be
used
until
the
use-by-date
printed
on
the packag
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty
podanejing.
na opakowaniu.
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