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QUANTOFIX Acid Peracetic 50 
 
 
Descriere: 
QUANTOFIX® Acid peracetic 50 reprezintă benzi de testare pentru determinarea semi-cantitativă 
a acidului peracetic (PAA) (CH3COOOH) în soluții. Acidul peracetic este utilizat ca dezinfectant 
ecologic, de exemplu în industria alimentară, a băuturilor, cosmetică, farmaceutică și medicală. 
Acest test este potrivit și pentru detectarea reziduurilor de acid peracetic, pe lângă peroxidul de 
hidrogen în soluții de clătire pentru dializoare. 
 
Interval de măsurare: 
Vizual 
5–50 mg/L acid peracetic 

Reflectometric* 
5–50 mg/L acid peracetic 

 
Gradația culorilor: 
0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L acid peracetic 
* Împreună cu QUANTOFIX® Relax, aceste benzi de testare nu pot fi utilizate pentru nicio aplicație 
medicală. 
 
Conținutul pachetului: 
1 recipient de aluminiu cu 100 de benzi de testare 
 
Principiul reacției: 
Acidul peracetic oxidează o amină aromatică rezultând o culoare albastră. 
 
Indicații generale: 
Scoateți numai atâtea benzi de test câte sunt necesare. Închideți recipientul imediat după 
scoaterea unei benzi. Nu atingeți zona de testare. 
 
Instrucțiuni de utilizare: 
1. Introduceți banda de testare în soluția de testare timp de 1 secundă. 
2. Scuturați excesul de lichid. 
3. Așteptați 5 secunde. 
4. Apoi, comparați imediat testul cu scala de culori. Luați valoarea care se potrivește cel mai 
aproape de testul colorat (acuratețe de citire: ± ½ zona colorată a scalei). 
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Culoarea de reacție a testului se poate modifica după ce valoarea a fost citită. Prin urmare, este 
esențial să se evalueze colorația în perioada de timp prescrisă pentru a obține un rezultat corect. 
Ignorați schimbările de culoare care apar după timpul de reacție (5 secunde). 
 
Controlul calității: 
Pentru a verifica funcționarea corectă a benzilor de testare, utilizați o soluție de acid peracetic cu 
un concentrație de 20 mg/L. În acest scop, în primul rând, se prepară o soluție stoc de 2000 mg/L 
prin amestecarea a 1,115 mL acid peracetic 39% cu apă distilată până la un volum de 250 mL într-
un balon cotat. Apoi, diluați 5 mL din soluția stoc în 500 mL soluție apă oxigenată (aproximativ 
2000 mg/L) (= 20 mg/L PAA). Efectuați imediat măsurarea cu ajutorul benzii de testare. Dacă 
soluția de control produce un rezultat negativ chiar și după repetarea procesului, atunci benzile 
de test rămase neutilizate trebuie aruncate. Același lucru este valabil și pentru controlul negativ 
(introducerea unei benzi de testare în apă distilată): în acest caz nu poate apărea o colorație 
albastră. Motive posibile pentru funcționarea incorectă a benzilor de testare pot fi: fie data de 
expirare a fost depășită, fie recipientul a fost lăsat deschis prea mult timp sau a fost depozitat 
incorect. 
 
Interferenţe: 
Dacă soluția probă are o valoare a pH-ului între 2-9, reacția va avea loc fără interferențe. La 
soluțiile puternic acide trebuie folosite soluții tampon de acetat de sodiu și soluții alcaline cu acid 
citric până la un pH de 5-7. Prezența altor oxidanți puternici, cum ar fi halogenii și oxizii cu 
halogen, va duce, de asemenea, la rezultate pozitive. 
 
Depozitare: 
Evitați expunerea benzilor la lumina soarelui și la umiditate. Păstrați recipientul la loc răcoros și 
uscat (temperatura de depozitare să nu depășească +30°C). 
Dacă sunt depozitate corect, benzile de testare pot fi utilizate până la data de expirare tipărită pe 
ambalaj. 
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Informatii suplimentare: 
Dopul recipientului benzilor de testare conține un agent de uscare non-toxic. Dacă este înghițit, 
beți multă apă. 
 
Eliminare: Eliminați benzile de testare folosite ca deșeuri menajere. 
 

 
 

Va rugam sa consultati si instructiunile originale care insotesc produsul! 
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