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QUANTOFIX ®  Azotan 100
Opis:
QUANTOFIX ®  Azotan 100 to paski testowe do półilościowego wykrywania jonów azotanu 
(NO 3

–) w roztworach wodnych wzgl. w próbkach. Błędnie dodatnie reakcje barwne pola te-
stowego azotanu, przy równoległej obecności azotynu (NO 2

–), wskazywane są dodatkowym 
polem testowym azotynu (zob. zakłócenia). Paski  testowe QUANTOFIX ®  Azotan 100 na-
dają się również do przeprowadzania oceny refl ektometrycznej przy pomocy QUANTOFIX ®  
Relax (REF 913 46).
Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
Zakres pomiarowy:
Wizualny: Refl ektometryczny:
5–100 mg/L azotan NO 3

– 3–100 mg/L azotan NO 3
–

0,5–50 mg/L azotyn NO 2
– 0,5–50 mg/L azotyn NO 2

–

Odcienie kolorów:
0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 75 · 100 mg/L azotan NO 3

–

0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 mg/L azotyn NO 2
–

Wskazówki ogólne:
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz-
kę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pól testowych.
Sposób użycia:
1. Obydwa pola pasków testowych należy na 1 s zanurzyć w roztworze testowym.
2. Strząsnąć nadmiar cieczy.
3. Odczekać 60 s.
4. Pola testowe należy natychmiast porównać ze skalą kolorów i odczytać wartości najbar-

dziej zbliżone do zabarwienia pól testowych (dokładność odczytu: +/- ½ pola barwnego). 
W przypadku obecności jonów azotanu zewnętrzny papierek testowy (na końcu paska) 
zabarwia się na kolor czerwonofi oletowy. W razie zabarwienia się pola ostrzegającego 
przed obecnością azotynu (na końcu uchwyconego miejsca) należy przestrzegać wska-
zówek dot. „Zakłóceń“.

Po dokonaniu odczytu barwa reaktywna pól testowych może jeszcze ulec zmianie.Dlatego, 
aby ustalić właściwe wyniki, ważne jest dokonanie wartościowania w podanym czasie.
Zakłócenia:
W przypadku dodatniego zabarwienia się pola testowego azotynu uzyskany wynik na ozna-
czanie azotanu jest nieważny. Aby zakłócenie azotynem usunąć, należy do 10 mL badanego 
roztworu testowego dodać jedną łyżkę miarową kwasu sulfaminowego (REF 918 973). Na 
zakończenie należy powtórzyć przetestowanie tego roztworu.
Roztwory silnie kwaśne (pH < 1) muszą być buforowane octanem sodowym. Roztwory alka-
liczne (pH > 12) muszą być nastawiane kwasem cytrynowym na wartość pH 3–5.
Poniższe maksymalne stężenia jonów obcych nie powodują jeszcze zakłóceń w oznaczaniu 
(przetestowanie roztworami azotanu 0 wzgl. 25 mg/L): 
1000 mg/L: Al 3+, As 3+, Ba 2+, Ca 2+, Co 2+, K +, Mg 2+, Mn 2+, Na +, Ni 2+, Pb 2+, Zn 2+, Cl –, CN –, SO 4

2– 
500 mg/L: Fe 2+, SO 3

2–

250 mg/L: Fe 3+, S 2O 3
2–

100 mg/L: [Fe(CN)6]4 –, [Fe(CN)6]3 –, Hg 2+, SCN –

50 mg/L: Ag +, Hg +

25 mg/L: S 2
–

0,25 mg/L: NO 2
– (zob. wyżej)

Wskazówki:
Zatyczka puszki z paskami testowymi zawiera nietrujący adsorbent. W przypadku niechcą-
cego połknięcia należy popić dużą ilością wody.
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 (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C). 
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej 
na opakowaniu.

1 s 60 s
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QUANTOFIX ®  Azotan 100
Opis:
QUANTOFIX ®  Azotan 100 to paski testowe do półilościowego wykrywania jonów azotanu 
(NO 3

–) w roztworach wodnych wzgl. w próbkach. Błędnie dodatnie reakcje barwne pola te-
stowego azotanu, przy równoległej obecności azotynu (NO 2

–), wskazywane są dodatkowym 
polem testowym azotynu (zob. zakłócenia). Paski  testowe QUANTOFIX ®  Azotan 100 na-
dają się również do przeprowadzania oceny refl ektometrycznej przy pomocy QUANTOFIX ®  
Relax (REF 913 46).
Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
Zakres pomiarowy:
Wizualny: Refl ektometryczny:
5–100 mg/L azotan NO 3

– 3–100 mg/L azotan NO 3
–

0,5–50 mg/L azotyn NO 2
– 0,5–50 mg/L azotyn NO 2

–

Odcienie kolorów:
0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 75 · 100 mg/L azotan NO 3

–

0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 mg/L azotyn NO 2
–

Wskazówki ogólne:
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz-
kę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pól testowych.
Sposób użycia:
1. Obydwa pola pasków testowych należy na 1 s zanurzyć w roztworze testowym.
2. Strząsnąć nadmiar cieczy.
3. Odczekać 60 s.
4. Pola testowe należy natychmiast porównać ze skalą kolorów i odczytać wartości najbar-

dziej zbliżone do zabarwienia pól testowych (dokładność odczytu: +/- ½ pola barwnego). 
W przypadku obecności jonów azotanu zewnętrzny papierek testowy (na końcu paska) 
zabarwia się na kolor czerwonofi oletowy. W razie zabarwienia się pola ostrzegającego 
przed obecnością azotynu (na końcu uchwyconego miejsca) należy przestrzegać wska-
zówek dot. „Zakłóceń“.

Po dokonaniu odczytu barwa reaktywna pól testowych może jeszcze ulec zmianie.Dlatego, 
aby ustalić właściwe wyniki, ważne jest dokonanie wartościowania w podanym czasie.
Zakłócenia:
W przypadku dodatniego zabarwienia się pola testowego azotynu uzyskany wynik na ozna-
czanie azotanu jest nieważny. Aby zakłócenie azotynem usunąć, należy do 10 mL badanego 
roztworu testowego dodać jedną łyżkę miarową kwasu sulfaminowego (REF 918 973). Na 
zakończenie należy powtórzyć przetestowanie tego roztworu.
Roztwory silnie kwaśne (pH < 1) muszą być buforowane octanem sodowym. Roztwory alka-
liczne (pH > 12) muszą być nastawiane kwasem cytrynowym na wartość pH 3–5.
Poniższe maksymalne stężenia jonów obcych nie powodują jeszcze zakłóceń w oznaczaniu 
(przetestowanie roztworami azotanu 0 wzgl. 25 mg/L): 
1000 mg/L: Al 3+, As 3+, Ba 2+, Ca 2+, Co 2+, K +, Mg 2+, Mn 2+, Na +, Ni 2+, Pb 2+, Zn 2+, Cl –, CN –, SO 4

2– 
500 mg/L: Fe 2+, SO 3

2–

250 mg/L: Fe 3+, S 2O 3
2–

100 mg/L: [Fe(CN)6]4 –, [Fe(CN)6]3 –, Hg 2+, SCN –

50 mg/L: Ag +, Hg +

25 mg/L: S 2
–

0,25 mg/L: NO 2
– (zob. wyżej)

Wskazówki:
Zatyczka puszki z paskami testowymi zawiera nietrujący adsorbent. W przypadku niechcą-
cego połknięcia należy popić dużą ilością wody.
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 (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C). 
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku do daty podanej 
na opakowaniu.

1 s 60 s
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QUANTOFIX ® Nitrate 100
Description:
QUANTOFIX ® Nitrate 100 are test strips for the semi-quantitative determination of nitrate 
ions (NO 3

–) in aqueous solutions or samples. False positive color reactions oft the nitrate 
test fi eld in concomitant presence of nitrit (NO 2

– ) are indicated by an additional nitrite test 
fi eld. QUANTOFIX ®  Nitrate 100 test strips are also suitable for refl ectometric evaluation us-
ing the QUANTOFIX ®  Relax (REF 913 46).
Pack content:
1 aluminum container with 100 test strips
Measuring range:
Visually: Refl ectometrically:
5–100 mg/L nitrate NO 3

–  3–100 mg/L nitrate NO 3
–

0.5–50 mg/L nitrite NO2
– 0.5–50 mg/L nitrite NO 2

–

Color gradation:
0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 75 · 100 mg/L nitrate NO 3

–

0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 mg/L nitrite NO2
–

General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after 
removing a strip. Do not touch the test fi elds.
Instructions for use:
1. Insert the test strip with both fi elds into the test solution for 1 s.
2. Shake o� excess liquid.
3. Wait 60 s.
4. Compare the test fi elds immediately to the color scale. Read the values which match the 

color of the test fi elds most closely (reading accuracy: ± ½ colored fi eld of the scale). If 
nitrate ions are present, the outer test fi eld (at the end of the strip) will turn red-violet. In 
case of a color change of the nitrite warning fi eld (at the holding end) please read the 
information on “Interferences”.

The reaction color of the test fi elds may change after the value has been taken. It is there-
fore crucial to evaluate the coloration within the prescribed time scale in order to achieve a 
correct result.
Interferences:
In case of a positive color change of the nitrite test fi eld, the result of the nitrate determina-
tion is invalid. To eliminate the nitrite interference, add 1 spoonful of amidosulfuric acid (REF 
918 973) to 10 mL of the sample. Subsequently repeat the test with this solution.
Strongly acidic solutions (pH < 1) must be bu�ered with sodium acetate, and alkaline solu-
tions (pH > 12) with citric acid to a pH of 3–5.
The following ions do not interfere yet with the determination when the concentrations below 
are not exceeded (tested with 0 and 25 mg/L, respectively, of nitrate solutions): 
1000 mg/L: Al 3+, As 3+, Ba 2+, Ca 2+, Co 2+, K +, Mg 2+, Mn 2+, Na +, Ni 2+, Pb 2+, Zn 2+, Cl –, CN –, SO 4

2–  
500 mg/L: Fe 2+ , SO 3

2–

250 mg/L: Fe 3+, S 2O 3
2–

100 mg/L: [Fe(CN) 6 ] 4– , [Fe(CN)6]3–, Hg 2+, SCN –

50 mg/L: Ag +, Hg +

25 mg/L: S 2–

0.25 mg/L: NO 2
– (see above)

Note:
The test strip container stopper contains a non-toxic drying agent. If swallowed, drink plenty 
of water.
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 not above +30 °C).
If correctly stored, the test strips may be used until the use-by-date printed on the packaging.
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Product data and ordering information
   Type   test strips 
   Presentation 100 test strips  
   Color reaction  yellow to red-violet 
   Range       0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 75 · 100 ·  mg/l (ppm) NO3

--

  0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50  mg/l NO2
–

   REF    91351  
 
    


