
Aquatest GH Tester twardości wody

-twardość ogólna TwO w stopniach niemieckich (°d)
Skład zestawu
- buteleczka z roztworem do oznaczania kroplowego twardości
ogólnej - zawiera jednocześnie substancję miareczkującą
i barwny wskaźnik kompleksometryczny.
- strzykawka z do pobierania próbek wody
- probówka z podziałką
- instrukcja i pudełko
Instrukcja badania twardości wody
Pobrać strzykawką 5 ml badanej wody i wlać do probówki uzupełniając dokładnie
do kreski.
Buteleczkę przechylić ukośnie nad otworem probówki i lekko naciskać w taki sposób,
aby następowało wypływanie po jednej kropli roztworu. Krople powinny wpadać
bezpośrednio do badanej wody i nie spływać po ściance probówki.
Po każdej dodanej kropli należy lekko zakołysać probówką do wymieszania i uzyskania
jednolitej barwy, nie dopuszczając przy tym do wychlapywania wody na zewnątrz. Krople
roztworu miareczkującego należy dozować powoli, co 3-4 sek., a przy spodziewanym
zakończeniu miareczkowania dodawanie należy spowolnić do około 6 sek. starannie
mieszając.
Interpretacja wyniku.
Po dodaniu pierwszych kropli roztworu miareczkującego występuje lekkie różowe
zabarwienie, po następnych staje się intensywniejsze i przechodzi w czerwono-różowe
Po dodaniu kolejnych kropli barwa zmieni się na zielonkawą. Całkowita ilość kropli do
uzyskania określonej zmiany barwy zielonkawej jest równa liczbowo twardości w
stopniach niemieckich.
Jedynie pełne, niezapowietrzone krople gwarantują dokładność pomiaru (krople niepełne
należy usuwać z zakraplacza skrawkiem bibuły)
Najdokładniejsze oznaczenia ze względu na łatwą obserwację zmiany koloru wskaźnika
uzyskuje się od 5 do 20 kropli w 5 ml wody. W przypadku wody bardzo miękkiej(tabela)
można do badania pobierać próbkę 10 ml, przy czym jedna kropla będzie wówczas
odpowiadała 0,5 n. W przypadku wody twardej i bardzo twardej można pobierać próbkę
2,5 ml, przy czym jedna kropla odpowiada 2 n.

Przechowywanie
Przechowywać w w miejscu ciemnym i chłodnym, niedostępnym dla dzieci.
Przechowywanie w temperaturze 5- 10 C przedłuża deklarowany czas przydatności
Ostrzeżenia!!!
W przypadku kontaktu ze skórą należy dokładnie wypłukać miejsce kontaktu pod
bieżącą wodą.
Chronić przed dziećmi.
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