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Zawartość:
Pack
content:

®

puszka aluminiowa
100test
pasków
1 aluminium
containerzawiera
with 100
stripstestowych

5s

Wskazówki
ogólne:
General
indications:

Należy zawsze
tylko
potrzebną
ilość pasków
Po impoRemove
only aspobierać
many test
strips
as are required.
Close testowych.
the container
braniu pasków
należy
natychmiast
szczelnie
zamknąć.
mediately
afterpuszkę
removing
a strip.
Do not touch
the test
field. Nie dotykać
pola testowego.

Additional indications:
Wskazówkifactors:
dodatkowe:
Conversion
1 °d = 1.8 °f = 1.25 °e = 17.8 mg/L CaCO 3

Współczynniki przeliczeniowe: 1 °d = 1,8 °f = 1,25 °e = 17,8 mg/L

Instructions for use:
Sposób
użycia:
1.
Dip the
test strip into the tests solution for 5 s.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

CaCO

3

30 s

Product data and ordering information
Type
Semi-quantitative test strips
Presentation
Tube of 100 test strips
Color reaction
bright green to blue
Gradation
0 · 3 · 6 · 10 · 15 · 20 °d
REF
91323

Pasek
zanurzyć
Shake testowy
off excess
liquid. na 5 s w roztworze testowym.
Strząsnąć
Wait
30 s. nadmiar cieczy.
Odczekaćtest
30 s.field with the color scale.
Compare
Pole testowe należy porównać ze skalą kolorów.

Interferences:
Zakłócenia:
The presence of strong bases and other acid-consuming compounds will
W
obecności
silnych
zasad oraz kwasów mogą nastąpić błędy w prawidłolead
to incorrect
results.
wym odczytaniu wyniku.

Storage:
Warunki
przechowywania:
Avoid exposing
the strips to sunlight and moisture. Keep container cool
Paskidry
testowe
należy
chronić przed
światłem
słonecznym i wilgocią. Puszand
(storage
temperature
not above
+30 °C).
kęcorrectly
przechowywać
miejscu
chłodnym
(wthe
temperaturze
przeIf
stored, w
the
test strips
may bei suchym
used until
use-by-datenie
printed
kraczającej
+30 °C).
on
the packaging.
Przy prawidłowym składowaniu laseczki testowe są przydatne do użytku
do daty podanej na opakowaniu.
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