
                                  Zestawy  testuj¹ce 
                ca³kowit¹ zawartoœæ chlorowców:
 - procentowo w przepracowanych olejach
 - PPM w œciekach 

PERCENT-A-CLOR
TM

ILOŒCIOWY TEST ZAWARTOŒCI 
CHLOROWCÓW 
W PRZEPRACOWANYCH OLEJACH 
W UJÊCIU PROCENTOWYM

Percent-A-Clor jest tanim zestawem 
do stosowania w terenie, umo¿liwiaj¹-
cym szybkie okreœlenie  
poziomu zwi¹zków chlorowców 
organicznych w olejach, roztworach 
I innych cieczach w zakresie 0-10%. 
Percent-A-Clor umo¿liwia uzyskanie 
wyniku w czasie krótszym ni¿ 5 minut,
zanim nast¹pi aprobata lub 
spalenie odpadu. 

Test Percent-A-Clor mo¿e zast¹piæ 
drogie i czasoch³onne testy 
laboratoryjne bomby utleniaj¹cej lub 
metody kulometryczne. Wszystkie 
ampu³ki s¹ szczelnie zamkniête 
i zawieraj¹ dok³adnie odmierzone 
odczynniki w celu zagwarantowania 
dok³adnych i powtarzalnych wymiarów. 

Ka¿dy zestaw zawiera wszystkie 
elementy niezbêdne do 
przeprowadzenia testów. 

      Percent-A-Clor                  PE-RCL
      (Opatentowane)

Pakowane po 20 zestawów, 80 zestawów w kontenerze.
Minimalne zamówienie 10 zestawów. Zamówienia 
wiêksze ni¿ 10 zestawów musz¹ byæ wielokrotnoœci¹ 20. 

HYDROCLOR-Q
R

TEST OKREŒLAJ¥CY ZAWARTOŒÆ 
CHLOROWCÓW ORGANICZNYCH 
W MIESZANINACH OLEJOWO-WODNYCH
I PRZEPRACOWANYCH P£YNACH 
CH£ODNICZYCH

HydroClor-Q jest iloœciowym zestawem testuj¹cym, 
zaprojektowanym specjalnie do pomiaru ska¿enia 
chlorowcami organicznymi mieszanek 
olejowo-wodnych i p³ynów ch³odniczych. Zestaw 
ten mo¿e byæ u¿ywany do testowania 
rozpuszczalnych w wodzie cieczy 
ch³odz¹co-smaruj¹cych, zawartoœci zbiorników 
œciekowych i wód zêzowych, p³ynów ch³odniczych 
oraz jakichkolwiek innych cieczy zawieraj¹cych
wiêcej ni¿ 70% wody. HydroClor-Q wykrywa tylko 
chlorowce organiczne, dlatego te¿ chlorowce 
nieorganiczne z wód morskich lub innych Ÿróde³ 
nie maj¹ wp³ywu na wynik testu. 

Kieszonkowych rozmiarów zestaw jest ³atwy 
w u¿yciu i zawiera wszystkie elementy niezbêdne 
do przeprowadzenia testu. Wszystkie odczynniki 
s¹ dok³adnie odmierzone i zamkniête szczelnie 
w szklanych ampu³kach. Przeprowadzenie testu 
trwa mniej ni¿ 10 minut i okreœla zawartoœæ 
chlorowców organicznych w zakresie 
200-4000 ppm. Test ten znajduje szczególne 
zastosowanie dla identyfikacji ska¿enia 
zwi¹zkami chloru wody i œcieków. 

HydroClor-Q                                     HY-DRO
(Opatentowane)

Pakowane po 12 zestawów w paczce, 48 w pude³ku. 
Minimalne zamówienie 12 zestawów. 
Wszystkie zamówienia musz¹ byæ wielokrotnoœci¹ 12. 
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