
 
BG  УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА КАПКОВ ТЕСТЕР  

АЛКАЛНОСТ НА ВОДАТА 
 
 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩАТА АЛКАЛНОСТ 
 
1) Изплакнете добре съда за проба с тестовата вода. 
2) Напълнете съда за проба с вода за тестване до маркировката в средата на съда. 
3) Добавете 5 капки реагент А1 и разбъркайте. 
4) Постепенно добавете реагент А2. 
5) След всяка капка разклатете пробата, така че цветът да е един и същ. 
6) Добавете броя капки реагент А2. 
7) Приключваме определянето, ако цветът в целия обем се е променил от син в 
жълт. 
 
Забележка: Напълнете смесителния съд с вода до линията, така че долната 
крива на повърхността да съвпада с маркировката. Дръжте бутилката с 
капкомер вертикално с капкомера надолу. Капенето се регулира чрез натискане 
на стените на бутилката. Особено първата капка се изтласква много бавно, за да 
не остане въздух в капкомера, което може причиняват образуването на 
мехурчета. Преди всяко първо определяне, след време за сместване, капваме u 
реактиви A2 1-2 капки настрана, защото може да не са с правилния размер. 
Смесете съдържанието на съда с кръгови движения или го затворете с капака и 
го разклатете. 
 
ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТА 
: 
  1 капка A2 = 10 ppm CaCO3 = 10 mg / l CaCO3 = 0,1 mmol / l CaCO3 
  Обща алкалност (ppm CaCO3) = брой капки A2 × 10 
  Обща алкалност (mg / l CaCO3) = брой капки A2 × 10 
  Обща алкалност (mmol / l CaCO3) = брой капки A2 / 10 
  Обща алкалност (mmol / l OH-) = брой капки A2 / 5 
  1 ppm CaCO3 = 1 mg / l CaCO3 = 0,01 mmol / l CaCO3 = 0,02 mmol / l OH 

 
СЪХРАНИЕНИЕ: 
 
Съхранявайте тестера в хладно и сухо помещение (5-20 ºС), 
далеч от храни, фуражи и напитки.  
 
 
ПОДДРЪЖКА: 
 
След употреба измийте смесителя и капачката с чиста вода. 
Препоръчително е да се мият редовно смесителите със сапунен 
разтвор и изплакват с вода. 
 
 
ВНИМАНИЕ: 
 
Не оставяйте тестера на мивката! 
Замърсените смесители могат се отразят на точността на 
тестера.Не оставяйте тестера на слънце без нужда! Затворете бутилките с 
реагент веднага след употреба и се уверете, че капачките не са раменени (A1 - 
синьо, A2 - бяло). 
Замърсяването на смесителния съд може да повлияе на точността на 
определянето. Не бъркайте съдовете с други тестери на DUKE. За тестера 
DUKE A линията е половината от височината на чашата. 
 
 
СРОК НА ГОДНОСТ: 
 
24 месеца от датата на производство (виж производствения етикет) 
 
 
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ: 
 
Реагентите A1 и A2 не са класифицирани като опасни. 
Съхранявайте тестера на място, недостъпно за деца. 
Не яжте, пийте и не пушете, когато работите с реактиви. 
В случай на контакт с кожата, измийте незабавно със сапун и вода. 
В случай на случаен контакт с очите, изплакнете незабавно обилно с чиста вода. 
При поглъщане изплакнете устата с вода и изпийте около половин литър вода. 
Не предизвиквайте повръщане и потърсете лекарска помощ. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛ: 
 
DUKE JABLONEC s.r.o. - Чехия 
Вносител: Пуулс ЕУ ЕООД 
София, бул. Цар Борис 3, 245 
тел. 02/4829698 www.baseini.net 
 
Дата на производство: виж производствения етикет 
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