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ENVIKIT 01pH
4,0 – 9,5, tăng mỗi 0,5

 Cảm ơn quý khách tin dùng sản phẩm của ENVIBIOCHEM Bình Lan. Xin quý
khách đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để đảm bảo kết quả chính xác.
 Thuốc thử pH dễ bay hơi nên cần đậy kín lọ ngay sau khi thử, tránh cho thuốc
thử trở nên đặc hơn, làm sai lệch kết quả.

1. Cho 3 ml (1/2 ống) mẫu nước
vào ống nhựa.

2. Nhỏ 2 giọt Thuốc thử. Đậy nắp
ống và lật ngược ống vài lần.

3. So với bảng màu. Ghi nhận độ
pH.

pH thích hợp nhất cho tôm là từ 7,5 đến 8,5; nghĩa là khi nước có màu xanh lá. Nếu nước có màu xanh
dương là nước đã bị quá kiềm; còn nếu nước có màu vàng hay hồng đỏ là nước bị acid; khi đó cần xử lý nước
ngay với các biện pháp thích hợp để đưa pH về giá trị cần thiết.
Lưu ý tăng độ kiềm (KH) để giữ độ pH ổn định, tránh sốc cho tôm cá.

ENVIKIT pH được sản xuất theo công nghệ mới nhất, không dùng hóa chất độc hại, thân thiện
với môi trường, màu phân biệt, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao, dùng cho cả nước ngọt
lẫn nước mặn.
Đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ và kỹ sư được đào tạo ở Nhật bản, Singapore, Mỹ và Châu Âu, giàu kinh
nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những vấn đề liên quan đến chất lượng nước.
ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn đảm bảo cung cấp các mẫu thử nhanh chất lượng cao với giá
cả hợp lý nhất.
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