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Komplexbildner wie z.B. Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) werden häufig als 
Zusatzstoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln, Kosmetika, in der Fotoindustrie oder 
in der Papierindustrie verwendet. Da solche Zusatzstoffe biologisch nur schwer ab-
baubar sind, sollte bei deren Einsatz auf die Dosierung geachtet werden. Die richtige 
Einsatzkonzentration kann mit QUANTOFIX® EDTA überprüft werden. Ebenfalls kann die 
Abwesenheit von Komplexbildnern mit diesem Teststäbchen nachgewiesen werden.
Inhalt:
1 Aluminiumdose mt 100 Teststäbchen
Allgemeine Hinweise:
Stets nur notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Dose nach Entnahme sofort wie-
der verschließen. Testfeld nicht berühren.
Zusatzhinweise:
Die orangene Färbung des ungebrauchten Testfelds ist normal und kein Zeichen für die 
Zersetzung der Reagenzien.
Gebrauchsanweisung:
1. Teststäbchen 1 s in Probe eintauchen.
2. Flüssigkeitsüberschuss abschütteln.
3. 15 s warten.
4. Testfeld mit Farbskala vergleichen.
Ist EDTA vorhanden färbt sich das Testfeld in Abhängigkeit der Konzentration orange bis 
gelb. Ist kein EDTA vorhanden färbt sich das Testfeld rot.
Bemerkung:
Folgende Komplexbildner lassen sich z.B. ebenfalls mit dieser Methode bestimmen: 
– Nitrilotriessigsäure (NTA, Handelsname: Titriplex® I)
– Cyclohexandinitrilo(1,2)-tetraessigsäure (Handelsname: Titriplex ®IV)
– Dieethyltrinitrilopentaessigsäure (Handelsname: Titriplex® V)
– Bis(aminoethyl)-glykolether-N,N,N’,N’-tetraessigsäure (Handelsname: Titriplex® VI)
Umrechnungsfaktor: 1 mg/L EDTA = 0,7 mg/L NTA
Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbe-
wahren (Lagertemperatur nicht über +30°C).
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Complexing agents such as EDTA (ethylendiaminetetraacetate) are frequently used as 
additives in washing and cleaning agents, cosmetics, the photo and paper industries. 
Since such additives are poorly biodegradable, the dosage used must be carefully mea-
sured. QUANTOFIX® EDTA facilitates checking the concentration. Furthermore, the ab-
sence of such complexing agents can also be established with these test strips.
Pack content:
1 aluminium container with 100 test strips
General indications:
Remove only as many test strips as are required. Close the container immediately after 
removing a strip. Do not touch the test field.
Additional indications:
The orange colouration of the unused test field is normal and does not indicate any de-
composition of the reagents.
Instructions for use:
1. Dip the test strip into the sample for 1 second.
2. Shake off excess liquid.
3. Wait 15 seconds.
4. Compare test field with the colour scale.
If EDTA is present, the test field turns orange to yellow depending on the concentration. 
Should EDTA not be present, the test field turns red.
Note:
The following complexing agents can also be tested with this method: 
– Nitrilotriacetic acid (NTA, commercial name: Titriplex® I)
– 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid (commercial name: Titriplex® IV)
– Diethylenetriaminepentaacetic acid (commercial name: Titriplex® V)
– Bis(aminoethyl)-glycolether-N,N,N‘,N‘-tetraacetic acid (commercial name: Titriplex® VI)
Conversion factor: 1 mg/L EDTA = 0.7 mg/L NTA
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store 
below +30°C).

Takie czynniki kompleksotwórcze, jak np. kwas  etylenodwuaminoczterooctowy (EDTA), 
stosowane są często jako dodatki do środków piorących i czyszczących, do kosmetyków, w 
przemyśle fotograficznym lub w przemyśle papierniczym. Ponieważ tego rodzaju dodatki tyl-
ko bardzo trudno ulegają biologicznemu rozkładowi, dlatego też w przypadku ich stosowania 
należy zwrócić uwagę na ich odpowiednie dozowanie. Właściwe stężenie można skontrolować 
przy użyciu pasków testowych QUANTOFIX® EDTA. Nieobecność czynników kompleksotwór-
czych można również stwierdzić przy pomocy tych pasków testowych.
Zawartość:
1 puszka aluminiowa zawiera 100 pasków testowych
Wskazówki ogólne:
Należy zawsze pobierać tylko potrzebną ilość pasków  testowych. Po pobraniu pasków puszkę 
należy natychmiast szczelnie zamknąć. Nie dotykać pól testowych.
Wskazówki dodatkowe:
Pomarańczowe zabarwienie nieużytych pól pasków testowych jest zjawiskiem normalnym i nie 
oznacza rozkładu substancji reagujących.
Sposób użycia:
1. Pasek testowy należy na 1 sekundę zanurzyć w roztworze testowym.
2. Strząsnąć nadmiar cieczy.
3. Odczekać 15 sekund.
4. Pole testowe należy porównać ze skalą kolorów.
Jeżeli roztwór testowy zawiera EDTA, wtedy pole testowe zabarwia się w zależności od 
stężenia na kolor pomarańczowy aż po żółty. Jeżeli nie ma EDTA, wtedy pole testowe zabar-
wia się na kolor czerwony.
Uwaga:
Przy pomocy tej metody można również oznaczać obecność czynników kompleksotwórczych:
– kwas nitrylotrójoctowy (NTA, nazwa handlowa: Titriplex® I)
– kwas 1,2-cykloheksylenodinitrylo tetraoctowy (nazwa handlowa: Titriplex® IV)
– kwas dietylenotriaminopentaoctowy (nazwa handlowa: Titriplex® V)
– kwas N,N,N’,N’-bis-(aminoetylowy)-glikolu eteru etylowego tetraoctowy (nazwa handlowa: 
Titriplex® VI)
Współczynnik przeliczeniowy: 1 mg/L EDTA = 0,7 mg/L NTA
Warunki przechowywania:
Paski testowe należy chronić przed światłem słonecznym i wilgocią. Puszkę przechowywać w 
miejscu chłodnym i suchym (w temperaturze nie przekraczającej +30°C).
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