ENVIKIT 08Cl
Từ 0,02 mg/l – Cho 100 lần đo


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 có chứ acid. Nếu dây lên da, mắt thì phải lập tức rửa nhiều lần bằng nước sạch.

1. Cho nước vào nửa ống.

2. Thêm 4 giọt thuốc thử. Đậy
nắp, lắc kỹ.

3. Đặt ống lên tờ giấy trắng. Nếu

nước có màu hồng là có clo.

Tác dụng khử khuẩn của Chlorine
Chlorine được dùng để khử trùng nước sinh hoạt, hồ bơi; dụng cụ trong chế biến thực phẩm và y khoa, nước
nuôi thủy sản… Chlorine độc đối với các loài thủy sinh. Chlorine tự do ở nồng độ 0,1 mg/L có thể gây chết hầu
hết phiêu sinh vật và ở nồng độ 0,37 mg/L có thể làm tôm cá chết; do đó, chlorine hết mới được thả giống.
ENVIKIT Chlorine được sản xuất theo công nghệ Nhật, đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao, dễ dùng.
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.

NGƯỜI VIỆT NAM DÙNG HÀNG VIỆT NAM
ENVIBIOCHEM Bình Lan luôn là bạn tin cậy của nhà nông
CÔNG TY SINH HÓA MÔI TRƯỜNG BÌNH LAN
Web: http://www.binhlan.com Email: binhlanbiochem.gmail.com
Tài khoản: Ngân hàng ACB, Công ty Bình Lan, STK: 1246888
Văn phòng: Vườn ươm Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ - Đại học
Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, Lý Thường Kiệt, Q.10, TP. HCM
Tel: 08-39700106, Đường dây nóng: 0985714580

