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QUANTOFIX ®  Siarczyn
Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych

Zakres pomiarowy:
Wizualny Refl ektometryczny
10–1000 mg/L SO 3

2– 10–500 mg/L SO 3
2–

Odcienie kolorów:
0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L SO 3

2–

Wskazówki ogólne:
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków testowych. Po pobraniu pasków pusz-
kę należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pola testowego.

Sposób użycia:
1. Paski testowe zanurzyć na 1 s w próbce (pH 6–9).
2. Strząsnąć nadmiar cieczy.
3. Odczekać 20 s.
4. Pole testowe należy porównać ze skalą kolorów.
Jeżeli obecne są jony siarczynu, wtedy papierek testowy zabarwia się na kolor łososiowy .

Zakłócenia:
Kwaśne roztwory testowe (np. białe wino) należy zneutralizować stałym octanem sodowym, 
gdyż w roztworach kwaśnych papierek testowy nie reaguje. Siarczki powodują zakłóce-
nia, gdyż w roztworze neutralnym prowadzą również do zabarwienia się papierka na kolor 
czerwony. Zakłócenie usuwane jest przez dodanie nadwyżki jonów niklu(II). Tworzący się 
siarczek niklawy jest odsączany. Większe ilości środka redukującego, np. chlorowodorek hy-
droksyloaminy lub kwas askorbinowy, przeszkadzają. Wskazywane jest za mało siarczynu.

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 20 s
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QUANTOFIX ® Sulfi te
Pack content:
1 aluminium container with 100 test strips

Measuring range:
Visually Refl ectometrically
10–1000 mg/L SO 3

2–  10–500 mg/L SO3
2–

Color gradation:
0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L SO3

2–

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 eld.

Instructions for use:
1. Dip the test strip into the sample (pH 6–9) for 1 s.
2. Shake o� excess liquid.
3. Wait 20 s.
4. Compare the test fi eld with the color scale.
If sulfi te ions are present, the test fi eld turns salmon-pink.

Interferences:
Acidic test solutions (i.e. white wine) must be bu�ered with solid sodium acetate prior to 
testing because the test paper does not react in acidic media. Sulfi de ions also lead to a 
red coloration of the test paper in neutral solutions. This interference can be eliminated by 
adding an excess of nickel (II) ions. The nickel sulphide formed can be removed by fi ltration. 
Larger amounts of reducing agents such as hydroxylammonium chloride or ascorbic acid 
interfere with the determination leading to falsely low test results.

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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Manufacturer: Macherey-Nagel GMbH & CO. KG

Product data and ordering information
   Type   Semi-quantitative test strips 
   Presentation Tube of 100 test strips 
   Color reaction  white to salmon  
   Gradation      0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/l (ppm) SO3

2–
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