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QUANTOFIX Nitrat / Nitrit 

 
 
Conținutul pachetului: 
1 recipient de aluminiu cu 100 de benzi de testare 
 
Interval de măsurare: 
Vizual 
10–500 mg/L NO3- 
1–80 mg/L NO2- 

Reflectrometric* 
10–500 mg/L NO3- 
0,5–80 mg/L NO2- 

 
Gradația culorilor: 
0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L NO3-   120 
0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L NO2- 
 
Indicații generale: 
Îndepărtați doar câte benzi de test sunt necesare. Închideți recipientul imediat după 
scoaterea unei benzi. Nu atingeți câmpurile de test. 
 
Instrucțiuni de folosire: 
1. Introduceți banda de test cu ambele câmpuri în soluția de test (pH 1-9) timp de 1 sec. 
2. Scuturați excesul de lichid.* 
3. Așteptați 60 s. 
4. Comparați cu scala de culori. Dacă sunt prezenți ioni de nitrați, câmpul de test inferior (de la 
capătul benzii) va deveni roșu-violet. Câmpul de test superior va arăta concentrația de nitriți. 
 

 
 
Interferențe (Nitrat): 
În cazul în care câmpul de test al nitriților devine roșu-violet, determinarea nitraților va fi 
afectată. Pentru a elimina interferența datorată nitritului, se adaugă 1 lingură acid sulfamic (REF 
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918 973) la 10 mL de probă, se agită din nou și se repetă testul după 2 minute. Aceasta permite 
determinarea simultană a 10 mg/L nitrat și 1000 mg/L nitrit. 
Interferențe (Nitrit): 
La soluțiile puternic acide (pH <1) trebuie adăugat tampon acetat de sodiu; soluțiile alcaline 
trebuie să fie aduse la o valoare de pH 3-5 folosind acid citric. Următorii ioni interferează în 
determinări în concentrații mai mari: 
> 1000 mg/L Br–, BrO3–, Cl–, ClO3–, ClO4–, F–, J–, Mo7O246–, NO3,–, OCN–, PO43–, SO32–, 
SO42–, SeO32–, WO42–, acetat, oxalat, tartrat, citrat, succinat, Ag+, Al3+, As3+, Ba2+, Be2+, 
Co2+, Cd2+, Cr3+, Cu2+, Hg2+, K+, Li+, Mg2+, Mn2+, Na+, Ni2+, Pb2+, Sb3+, Tl+, Zn2+,               > 
250 mg/L S2O32–, S2O52–, > 100 mg/L [Fe(CN)6]4–, S2O42–, SCN–, ascorbat. 
 
Eliminare: 
Benzile de testare folosite pot fi eliminate la un loc cu deșeurile menajere normale. 
 
Depozitare: 
Evitați expunerea benzilor la lumina soarelui și la umiditate. Păstrați recipientul la loc rece și uscat 
(temperatura de depozitare să nu depășească +30°C). 
Dacă sunt depozitate corect, benzile de test pot fi utilizate până la data de expirare tipărită pe 
ambalaj. 
 

 
Va rugam sa consultati si instructiunile originale care insotesc produsul! 
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