
Watertest
Chloor / pH

INHOUD
1 watertestapparaat  •  1 chloor /  pH folie  •  1 handleiding

20 tabletten DPD no. 1 rapid  •  20 tabletten PHENOLRED rapid

Onmisbaar voor iedere eigenaar van een spa en/of zwembad.
Kostenbesparend, maakt een exacte dosering van uw zwembad chemicaliën 

mogelijk.

Distributie/Distribution Aqua-fun Nederland
Postbus 745 - 8440 AS Heerenveen

www.poolimprove.nl

Artnr. 70.100.11.009 - Technische wijzigingen voorbehouden.



 GEbRUIKSAANwIjzING
1.  De kleurenfolie wordt aan de 

voorkant van de tester aange-
bracht door de vier hoeken onder 
de uitstekende schuine kanten te 
schuiven

2.  Het deksel van de tester afnemen 
en de kamers met het watermon-
ster voorspoelen

3.  Beide kamers vullen tot de 10 ml 
markering

4.  Een Phenolrood rapid tablet 
direct uit de folie, zonder hem 
met de vingers aan te raken, in 
de linker kamer plaatsen

5.  Een DPD no.1 tablet direct uit de 
folie, zonder hem met de vingers 
aan te raken, in de rechter 
kamer plaatsen

6.  Het deksel met de pijl naar voren 
vast op de tester drukken

7.  De tabletten lossen snel op. Men-
gen door de tester te schudden.

8.  Voor het aflezen de tester tegen 
het licht houden. Vergelijk de 
monsters met de kleurenkaart en 
lees de waarde af bij volledige of 
de best mogelijke overeenstem-
ming

9.  De waarde links is de vastge-
stelde pH waarde

10.  De waarde rechts in het gehalte 
aan vrij (actief) Chloor

 bELANGRIjK
•  aanraking van de tabletten met 

de vingers kan leiden tot meet-
afwijkingen

•  de waarde direct aflezen na het 
oplossen van de tabletten

•  na iedere meting de kamers en 
het deksel goed met water spoe-
len om fouten door kruisbesmet-
ting te voorkomen

•  vrije Chloorwaarde van meer dan 
10 mg/ltr kan de kleurindicator 
verbleken

•  pH-waarde onder 6.8 geeft altijd 
een gele kleuring

•  pH-waarde boven 8.2 geeft altijd 
een rode kleuring

•  water met een lage Totale 
Alkaliniteit kunnen een valse pH 
waarde geven

Voorzorgsmaatregelen
De reagens tabletten zijn uitsluitend 
bestemd voor het gebruik als che-
mische analyse en mogen niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt.

Buiten bereik van kinderen houden

Voorschriften precies navolgen


