
1 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

SET INDICATORI TEST AMONIU, 10 BUC.     Manual de utilizare 
 
Cod produs: 103053 

 
 
 

 
Pregătirea testului:  

1. Umpleți ambele tubulețe până la marcaj cu apă de test. 
 
 

2. Introduceți conținutul fiolei NH4
+ R1 în unul dintre cele două tubulețe (test), închideți tubul 

cu capacul cu filet și amestecați.  
 
 

3. Introduceți 1 lingură măsurători NH4
+ R2 plină în tubul test, închideți tubul cu capacul cu filet 

și dizolvați prin agitare. Așteptați 5 minute.  
 
 

4. Introduceți conținutul fiolei NH4
+ R3 în tubul test, închideți tubul cu capacul cu filet și 

amestecați. Așteptați 7 minute.  
 
 

Măsurători cu AQUA-CHECK:  
1. Măsurătoare de referință 

 
2. Măsurătoare test. 

 
 

Pentru informații importante privind valorile măsurate vizitați www.aqua-check.de.  
Vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță în manipularea substanțelor chimice 
(vezi continuarea). 
 

 

    NH4
+ R1 (test amoniu)   

     Irită ochii și pielea.  
 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

     A se evita contactul cu ochii și pielea.  
     Iritant               În cazul contactului cu ochii spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.  

În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta.  
 

NH4
+ R2 (test amoniu) 

Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta.  
A nu se amesteca cu acizi.  

 

NH4
+ R3 (test amoniu)     

Iritant pentru ochi și piele.  
Nociv prin înghițire.  
Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.  

       Nociv  A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
A se evita contactul cu ochii și pielea.  
În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta.  
Conține pentacianonitrozilferat de sodiu dihidrat.  

 
Ambalajul împreună cu resturile de produs se elimină la punctele de colectare deșeuri periculoase.  
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Pregătirea testului:  
1. Umpleți ambele tuburi cu câte 1 ml apă de mare (seringă). 

 
 

2. Apoi umpleți cele două tuburi până la marcaj cu apă fără amoniu (de ex. apă distilată).  
 
 

3. Introduceți conținutul unei fiole NH4
+ R1 într-unul dintre cele două tuburi (test), 

închideți tubul cu capacul cu filet și amestecați.  
 

 

4. Introduceți în tubul test 1 lingură măsurători NH4
+ R2 plină, închideți cu capacul cu 

filet și agitați până la dizolvare. Așteptați 5 minute.  
 

 

5. Introduceți conținutul fiolei NH4
+ R3 în tubul test, închideți cu capacul cu filet și 

amestecați. Așteptați 7 minute.  
 
 

Măsurători cu AQUA-CHECK 
1. Măsurători de referință. 

 
2. Măsurători test.  

 
 
 

Evaluare 
1. Multiplicați cu 20 valoarea măsurată afișată. 

 
2. Rezultatul indică concentrația de amoniu din apa de test.  

 
 
 

    NH4
+ R1 (test amoniu)   

     Irită ochii și pielea.  
 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

     A se evita contactul cu ochii și pielea.  
     Iritant               În cazul contactului cu ochii spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.  

În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta.  
 

NH4
+ R2 (test amoniu) 

Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta.  
A nu se amesteca cu acizi.  

 

NH4
+ R3 (test amoniu)     

Iritant pentru ochi și piele.  
Nociv prin înghițire.  
Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.  

       Nociv  A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
A se evita contactul cu ochii și pielea.  
În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta.  
Conține pentacianonitrozilferat de sodiu dihidrat.  

 
Ambalajul împreună cu resturile de produs se elimină la punctele de colectare deșeuri periculoase.  
 


