®
QUANTOFIX
Peroksyd
QUANTOFIX ® Peroxide
2525

pl

Zawartość:
Pack
content:
1 puszka
aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
1 aluminum container with 100 test strips
Zakres pomiarowy:
Measuring
Wizualny range:
Reflektometryczny
Visually
Refl
ectometrically
0,5–25 mg/L H 2O 2
0,5–25
mg/L H 2O 2
0.5–25 mg/L H 2O 2
0.5–25 mg/L H2O 2
Odcienie kolorów:
Color
0 · 0,5 gradation:
· 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H
2O 2
0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H O
Wskazówki bezpieczeństwa: 2 2

Hazard
Test nie warnings:
zawiera substancji niebezpiecznych objętych obowiązkiem oznaczenia.
This
test does
not contain hazardous substances that must be labelled.
Wskazówki
ogólne:

General
indications:
Należy zawsze
pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków
Remove
only as
many testszczelnie
strips as zamknąć.
are required.
Close the
container
immediately
puszkę należy
natychmiast
Nie dotykać
pola
testowego.
after
removing
a strip. Do not touch the test field.
Wskazówka
dodatkowa:

1s

15 s

Product data and ordering information
Type
Semi-quantitative test strips
Presentation
Tube of 100 test strips
Color reaction
white to blue
Gradation
0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/l (ppm) H2O2
(limit of sensitivity for peracetic acid: 1 mg/l (ppm))
REF
91319

®
Additional
QUANTOFIXindications:
Peroksyd 25 nadaje się także do przeprowadzania testów na obecność
®
QUANTOFIX
Peroxideorganicznych
25 is also suitable
forwolnych
the detection
of peracetic acid,
as well
kwasu
nadoctowego
i innych
wodoronadtlenków
organicznych
as
other organic and
free
inorganic
hydroperoxides.
When detecting
hydroperoxides
i nieorganicznych.
Aby
móc
przeprowadzić
test na obecność
wodoronadtlenków
w
in
organic solvents,organicznych
moisten the test
field po
withodparowaniu
1 drop of water
evaporation/drying
rozpuszczalnikach
należy
lubafter
wyschnięciu
rozpuszof
the solvent.
czalnika
zwilżyć pole testowe kroplą wody.

Instructions
for use:
Sposób użycia:
1. Dip
thetestowy
test strip
into the
test solution
1 s.
Pasek
należy
na jedną
sekundęfor
zanurzyć
w próbce.
2. Shake
off excess
liquid.
Wstrząsnąć
paskiem
w celu redukcji nadmiernej ilości cieczy.
3. Wait
15 s. 15 sekund.
Odczekać
4. Compare
withporównać
the color zscale.
If hydrogen
peroxide
is present,
the test field turns
Pole testowe
kolorową
skalą. Jeśli
próbka
zawiera wodoronadtlenek,
blue.
papierek testowy zabarwi się na kolor niebieski.
Interferences:
Zakłócenia:
If
samplepH
solution
has a pH
of 2–12,
reaction will
take place
without
Wthe
przedziale
2–12 reakcja
jestvalue
niezależna
od the
testowanego
roztworu.
Roztwory
o
interferences.
Strongly
solutions
mustsodu,
be buffered
sodiumnależy
acetate,
and
silnej kwasowości
należyacidic
zmieszać
z octanem
roztworywith
alkaliczne
zmiealkaline
solutions
with citricoacid
to a pH
5–7.Silne
Onlyśrodki
the presence
of strong
oxidants
szać z kwasem
cytrynowym
wartości
pHof5–7.
utleniające
mogą zakłócić
interferes
with
the determination.
prawidłowe
przeprowadzenie
testu.
Disposal:
Usawanie:
Used
test pasek
strips can
be placed
in the normal
household waste
Używany
testowy
do odpadów
komunalnych.
Storage:
Warunki przechowywania:
Avoid
exposing
the strips
to sunlight
and moisture.
Keep container
andprzechodry (storPaski testowe
należy
chronić
przed światłem
słonecznym
i wilgocią.cool
Puszkę
age
temperature
above +30
°C). (w temperaturze nie przekraczającej +30 °C).
wywać
w miejscunot
chłodnym
i suchym
If
correctly
stored, składowaniu
the test stripslaseczki
may betestowe
used until
the use-by-date
printed
on pothe
Przy
prawidłowym
są przydatne
do użytku
do daty
packaging.
danej na opakowaniu.
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