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ELCOMÉTER 134A klorid-meghatározó 

készlet koptató szemcsére 
 

A koptató tisztítás során a szennyezett szemcsétől adódó, a 

felületre történő klorid lerakódás okozhatja a bevonat idő előtti  

meghibásodását. 

A szennyeződé felhalmozódhat, kiváltképp, ha a szemcsét  

recirkuláltatjuk. 

Az ELCOMÉTER 134A egy könnyen kezelhető, területen  

alkalmazható vizsgálat, amellyel kimutatható, ha a koptató  

közegünk kloriddal szennyezett és így időben megelőzhető a 

felület védelmének költséges javítása.  

A klórid ion kimutatás gyorsan és pontosan elvégezhető a novel extraciós eljárás révén, ami a CHLOR* 

EXTRACT oldaton alapszik. 

 

Alkalmazható az alábbi szabványok szerint:  
 

BS EN ISO 11127-6 BS EN ISO 11127-7 

BS 7079-F16 BS 7079-F17 

 

 

ELCOMÉTER 134S só-meghatározó készlet, 

szemcseszórással tisztított felületre 
 

Az első bevonat felhordása előtt a felületen maradó klorid  

tartalmú sók a bevonati rendszerben a bevonatnak a felülettől  

való leválását idézik elő, vagy korrózió, vagy hólyagosodásból 

kifolyólag, még mielőtt a bevonat élettartamát elérnénk.   

 

Annak érdekében, hogy biztosak legünk abban, hogy a felületen 

nem maradt klór, alapvető, hogy a bevonat felhordása előtt erről 

vizsgálattal meggyőződjünk.  

 

 

Alkalmazható az alábbi szabványok szerint:  
 

ISO 8502-6 ISO DIS 8502-9 
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ELCOMÉTER 134W klórion meghatározó 

készlet, víz/folyadék esetére 
 

A bevonatok idő előtt meghibásodhatnak, ha a felületen a  

bevonat felhordása előtt kloridok maradnak a nagynyomású 

vize mosásból, vagy az UPH-ból (ultra magas nyomású vizes  

mosás, P >/= 2.000 bar), vagy nedves szemcseszórásból.   
 

Az ELCOMÉTER 134W egy könnyen kezelhető, pontos, a  

területen is alkalmazható vizsgálat, amellyel kimutatható, ha a  

mosó vizünk kloriddal szennyezett és így időben megelőzhető a 

felület védelmének költséges javítása.  

Arra is alkalmas, hogy recirkulációs víz sótalanításának hatékonyságát folyamatosan figyelemmel 

kísérjük.  
 

 ELCOMÉTER 134A ELCOMÉTER 134S ELCOMÉTER 134W 
Mérési tartomány 1 – 50 ppm (µg/cm

2
) 1 – 50 ppm (µg/cm

2
) 10 – 2.000 ppm (µg/cm

2
) 

Skála felbontás 1 ppm 1 ppm 10 ppm 

Mintavételi idő 1,5 min 1,5 min 1,5 -4 min 

Vizsgálat/doboz 4 5 5 

Szín változás Rózsaszín - fehér Rózsaszín - fehér Rózsaszín - fehér 

Tárolás 25 
o
C-on 25 

o
C-on 25 

o
C-on 

A készlet súlya 367 g 250 g 208 g 

A készlet méretei 185x125x110 mm 185x125x110 mm 185x125x110 mm 

Cikkszám  E134---2 E134---1 E134---3 

Az ELCOMÉTER egységek nem igénylik tűk használatát és nem tartalmaznak higanyt. 

 

ELCOMÉTER 134 CSN klór-, szulfát-, és 

nitrát-meghatározó készlet 
 

Az ELCOMÉTER 134 CSN sótartalom meghatározó készlet,  

tervezésénél fogva a felületen lévő klorid, szolfát és nitrát  

pontos meghatározását nyújtja a felhasználó számára.  
 

 ● Az ELCOMÉTER 134 CSN készlet valamennyi  

   komponense előre be van mérve és állítva a teljes  

   pontossághoz 

● Valamennyi adódó eredmény ppm-ben kerül  

   kifejezésre, amit nem kerül nagy fáradságba  

   átszámítani µg/cm
2 

értékre, mivel az ELCOMÉTER  

   134 CSN-t úgy tervezték, hogy 1:1 arányt lehessen  

   alkalmazni 

 

Modell Megnevezés Cikkszám  
ELCOMÉTER 134 CSN ELCOMÉTER 134 Klorid, szulfát és nitrát 

meghatározó készlet - 5 vizsgálatra 
E134-CSN 

Kiegészítők 
1 készlet 5 klorid meghatározáshoz T134---C 

Komplett készlet, minden ionra - 5-szöri meghatározáshoz T134-KIT 
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ELCOMÉTER 138 Bresle készlet és tapaszok 
Nagyon fontos, hogy még az első bevonat felhordása előtt a  

felületen maradó szennyeződések szintjét meghatározzuk, hogy  

a bevonati rendszernek optimális minőséget és élettartamot  

biztosítsunk.  

Ha a bevonatot egy szennyezett felületre hordjuk fel, ami nem  

megfelelően lett előkészítve, akkor a bevonat idő előtt meghibásod- 

hat, ami költséges újrafestési és karbantartási költséget eredmé- 

nyezhet. 
 

Mindegyik készlet egy műanyag hordtáskában kerül elhelyezésre,  

az alábbiakkal kiegészítve: 

Horiba B-173 vezetőképességi mérőműszer és kalibrációs oldat, 25 vizsgálati tapasz, 

1 x 250 ml tiszta víz, 3 x 5 ml Sy-gyűrűk és tűk, 30 ml mérőserleg, 1 x 50 ml aceton, és 

2 szivacs a felesleges víz letörlésére.  
 

Alkalmazható az alábbi szabványok szerint:  
 

ISO 8502-6 ISO 8502-9 
 

Modell  Megnevezés Cikkszám 
ELCOMÉTER 138 ELCOMÉTER 138 Bresle vezetőképesség-mérő készlet E138---1 

Kiegészítők 

1 doboz Bresle tapasz, 25 meghatározáshoz E135---B 

1 x 250 ml tiszta víz T13011344 

3 x 5 ml Sy-gyűrűk (tű nélkül) T13818517 

3 tű  T13818518 

1 x 30 ml-es serleg TT13818519 

1 x 50 ml aceton T13818520 

2 szivacs  T13818521 

Csere Horiba B-173-as vezetőképesség-mérő készülék T13818515 

Vezetőképesség kalibrációs oldat a Horiba B-173-hoz T13818516 
 

ELCOMÉTER 139  

Amin-meghatározó készlet 
Amennyiben aminnal térhálósított epoxi bevonatot használunk 

egy többrétegű rendszerben, akkor – ha az eredeti bevonat  

alacsony hőmérsékleten, vagy magas nedvességtartalmú  

környezetben keményedik ki (térhálósodik), akkor a felülten olajosodás, vagy kiválás történhet. 

Az „Amin pír” és az „izzadás” amire gyakran utalnak,  

rétegek közti tapadási problémát idézhet elő.   

Könnyen használható:  

● Szórjuk az ABC oldatot a vizsgálati szűrőspongyára és hordjuk 

   fel a felületre  

● Ellenőrizzük az elszíneződést, ha amin van jelen 

● A vizsgálat után öblítsük le tiszta, friss vízzel 

● Azonnali eredmény, ha amin van jelen (mindegyik készlet 75 méréshez elegendő) 

Modell Megnevezés Cikkszám 
ELCOMÉTER 139 ELCOMÉTER 139 ABC Amin pír ellenőrző készlet E139---1 
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