Độ kiềm

BinhLan




ENVIKIT 15Alk
1 giọt = 5, 10 mg/l, 100 lần thử
Dùng cho nước ngọt, lợ và mặn

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

1. Lấy đầy ống mẫu nước vào
lọ thủy tinh.

2. Nhỏ 2 giọt Thuốc thử 1 (Chất
chỉ thị). Lắc nhẹ. Nước
chuyển sang màu xanh lá.

3. Nhỏ từng giọt Thuốc thử 2, đếm số giọt và lắc.
Nước sẽ chuyển sang xanh dương, tím rồi hồng.
Ngừng khi mẫu vừa chuyển sang hồng.

Độ kiềm = Số giọt × 10
 Nếu sau khi nhỏ thuốc thử 1 mà nước có màu đỏ thì độ kiềm bằng 0. Nước có tính axit.
 Luôn giữ lọ nhỏ giọt thẳng đứng khi nhỏ giọt.
 Rửa sạch mọi dụng cụ bằng nước sạch, để khô, cất vào hộp cho lần đo sau.
 Nếu số giọt là 3 - 4 thì lấy thêm 1 ống nước (tổng cộng 2 ống). Tiếp tục bước 2 và 3. KH (mg/l) = 5 x số giọt

ENVIKIT Độ kiềm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Sức khỏe Cộng đồng và Cục Bảo
vệ Môi trường Hoa kỳ, thân thiện với môi trường, đảm bảo độ nhạy, độ chính xác và độ tin cậy cao
ở khoảng nồng độ rất rộng mà chỉ một số kit cao cấp có được, 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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