ENVIKIT 05Nit
0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2 mg/l

 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 chứa axit. Nếu để dây lên da, mắt thì phải lập tức rửa nhiều lần
bằng nước sạch.

Hướng dẫn sử dụng Envikit Nitrit

1. Cho nước vào 3/4 ống. Đậy nắp. Lắc tan, chờ 10 2. Đặt ống lên bảng màu. Chọn màu giống nhất. Ghi
phút.
nhân kết quả.

Nitrit và sự sống dưới nước
Nitrit là sản phẩm phân hủy thức ăn thừa, cây cỏ, xác động vật và sự ôxy hóa không hoàn
toàn của Amôniac. Nitrit đi vào cơ thể động vật qua mang và các vết xước lở, và kết hợp với máu,
gây bệnh máu nâu ngăn không cho cơ thể hấp thụ ôxy nên ảnh hưởng mạnh đến các loài thủy
sinh, nhất là loài máu đỏ. Cá nước ngọt, đặc biệt là cá da trơn rất nhạy cảm với nitrit ngay ở nồng
độ 0,1 mg/l. Tiêu chuẩn nitrit cho nước nuôi tôm là <0,25 mg/l.
Với tôm cần kiểm tra nồng độ nitrit một tuần một lần trong tháng đầu và ba ngày một lần
sau đó. Với cá thì cần kiểm tra nồng độ nitrit ba ngày một lần trong tháng đầu và mỗi ngày từ
tháng thứ hai trở đi. Cần thường xuyên hút bỏ chất thải và thức ăn thừa.Thay nước kịp thời song
song với xử lý vi sinh, gia tăng quạt nước khi nồng độ nitrit tăng cao.

ENVIKIT Nitrit được sản xuất theo tiêu chuẩn của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa kỳ và công nghệ
mới nhất của Nhật bản, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao, dễ dùng, chỉ cần cho nước vào
ống, lắc và so màu mà không cần nhỏ giọt, thân thiện với môi trường, có thể bảo quản nhiều năm
mà không thay đổi hiệu năng.
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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