
Bruksanvisning vattenanalys syrahalt
HI 3820   Art.nr 4820

Läs igenom hela bruksanvisningen först
1. Tag av locket på den lilla plastbägaren. Skölj sen bägaren med vattenprovet och fyll sedan upp till 5ml 
märket på bägaren. Sätt på locket.

2. Tillsätt 1 droppe av reagens 1 igenom hålet på locket och blanda lösningen genom att skaka 
försiktigt.

3. Tillsätt 1 droppe av reagens 2 i genom hålet på locket och blanda. Om lösningen blir grön eller blå är 
metylorange-syran noll, fortsätt då med punkt 7. Om lösningen är gul fortsätt med punkt 4.

4. Ta den graderade sprutan och tryck in pistongen så långt det går. Sätt på pipettspetsen. Sug upp reagens 
4 till 0-markeringen på sprutan.

5. Stick in pipettspetsen i hålet på bägarlocket och tillsätt reagensen  droppvis (skaka lite efter varje droppe). 
Fortsätt tills lösningen slår om från gult till grönt.

6. Läs av på millimeterskalan på sprutan och multiplicera med 500 för att få ett resultat 
i mg/L (ppm). CaCo3     OBS! sprutan är graderad 0.0 – 1.0 ml

7. Tag av locket på den lilla plastbägaren. Skölj sen bägaren med vattenprovet och fyll sedan upp till 5ml 
märket på bägaren. Sätt på locket.

8. Tillsätt 1 droppe av reaqens 3 igenom hålet på locket och blanda. Om lösningen blir röd eller rosa är 
lösningen alkalisk (prova med vår sats HI 4811). Om lösningen fortfarande är färglös fortsatt med punkt 9.

9. Ta den graderade sprutan och tryck in pistongen så långt det går. Sätt på pipettspetsen. Sug upp reagens 
4 till 0-markeringen på sprutan.

10.Stick in pipettspetsen i hålet på bägarlocket och tillsätt reagensen  droppvis (skaka lite efter varje droppe). 
Fortsätt tills lösningen slår om till rosa.

11. Läs av på millimeterskalan på sprutan och multiplicera med 500 för att få ett resultat i mg/L (ppm). CaCo3

Om resultatet är lägre än 100mg/L gör så här för att få ett noggrannare resultat:
12.Tag bort locket på den STORA bägaren och skölj ur den med vattenprovet. Fyll sedan upp till 25ml 

strecket och sätt på locket. Fortsätt som enligt punkt 2 – 10. För att få fram resultatet både för metyl 
orange och fenolftalin, multiplicera resultatet med 100 för att få mg/L (ppm) CaCO3

Antal prover: ca 110st
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