
DINAX® maradékkeménység-mérő teszter (0,1 nk°)  
Egykomponensű, cseppszámláláson alapuló gyorsteszt  

MÉRÉSEK SZÁMA: ~ 300 (0,1 nk°-nál)

ÉRZÉKENYSÉG:
1,0 mg/l CaO (0,1 nk°) 5 ml mintában
1 csepp = 0,03 nk°

MÉRÉSI TARTOMÁNY:
0-0,3 nk°

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
Tisztított vizek, ipari vizek, tápvizek, kazánvizek, hűtővizek, stb. maradékkeménysé-
gének helyszíni, gyors, egyszerű meghatározása.

A MÓDSZER ELVE:
Komplexometriás titrálás Eriokrómfekete és Metilnarancs indikátorok jelenlétében. A
mérőoldat 1 cseppje 0,03 nk°-ot, 3 cseppje 0,1 nk°-ot, azaz 1,0 mg/l CaO maradékke-
ménységet mér 5 ml vízmintából.
A módszer nem igényel semmiféle felszerelést, a vizsgálat közvetlenül a mintavétel
helyén elvégezhető, az eredményt egyszerű cseppszámlálással szolgáltatja. 
A mérőoldat állandó összetételű, nem bomlékony. 

A KÉSZLET TARTALMA: 
1 műanyag, cseppentős flakon, mérőoldattal
1 osztott műanyag mérőedény
1 használati utasítás

MINTAELŐKÉSZÍTÉS: 
Keverje meg jól a vízmintát a minta kivétele előtt. Ellenőrizze, hogy a reagens és a
környezet hőmérséklete 25 °C körül legyen. Alacsonyabb hőmérséklet esetén a mé-
rőoldat bedermedhet. Ebben az esetben a mérőoldat 25 °C-ra történő melegítésé-
vel ismét használható lesz. 

MARADÉKKEMÉNYSÉG MÉRÉSE:
Amennyiben csak a 0,1 nk° határérték meghatározása a fontos, a MEGJEGYZÉSEK 2.
pontjában ismertetett módon végezze el a mérést.

Pontos maradékkeménység meghatározása esetén kövesse az alábbi mérési utasítást:
• Öblítse át a mérőedényt a vizsgálandó vízmintával.
• Töltse fel az 5 ml-es jelig a mérőedényt a vizsgálandó vízzel.
• Adjon a vízmintához egy cseppet a mérőoldatból, és gondosan elegyítse.
• Amennyiben a minta színe zöld, a vízminta maradékkeménysége 0,03 nk°alatti  

érték.  Ha  a  vízminta  színe  világospiros,  adagolja  tovább  cseppenként  a  mé-
rőoldatot a műanyag cseppentős flakonból a vízmintához, miközben a mérő-
edény körkörös mozgatásával elegyítse. Számolja a vízmintához adott cseppe-
ket. A titrálást addig folytassa, amíg a minta színe zöld lesz.

• 5 ml vízmintához adott mérőoldat cseppszáma 0,03-mal szorozva a víz mara-
dékkeménységét adja meg német keménységi fokban (1 csepp=0,03 nk°).
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MEGJEGYZÉSEK:
1. A teszt 0-0,3 nk° tartomány mérésére, valamint 0,03-0,3 nk° közötti tartomány 

pontos vizsgálatára alkalmas. 
2. Amennyiben csak a 0,1 nk° határérték vizsgálata a fontos, abban az esetben a 

kimért 5 ml vízmintához adjon 3 csepp mérőoldatot és jól elegyítse.
A maradékkeménység 

0,1 nk° alatt van, ha a vízminta színe zöld;
0,1 nk° körüli, ha a vízminta színe lilásszürke-piros;
0,1 nk° felett van, ha a vízminta színe piros.

3. A mérést fehér papírlapon végezze, így a színátcsapás jobban észlelhető.
4. A mérőoldat viszkozítása, és így a cseppek mérete is függ a hőmérséklettől. Ezért 

a mérést kb. 25 °C hőmérsékletű reagenssel végezze.

FIGYELMEZTETÉSEK: 
1. A mérés befejezése után a cseppentős mérőedény kupakját csavarja vissza, a fla-

kont gondosan zárja le.
2. Óvja a csepegtető végét az elszennyeződéstől.
3. Használat után alaposan mossa el a mérőedényt desztillált vízzel, majd szárítsa 

meg.
4. A készletet eredeti csomagolásában, szobahőmérsékleten tárolja. Felhasználható

a dobozon feltüntetett időpontig. 

VESZÉLYEK (H) ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK (P):

H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H371 Károsíthatja a szerveket.
P260 A gőzök belélegzése tilos.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 

vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell 

kérni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 
Kövesse a használati utasításban található előírásokat!
Ne öntse a reagenst a csatornába!
A mérőoldatot óvja magas hőmérséklettől, sugárzó hőtől. 
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