Soluţie standard tampon certificată, IUPAC, pH 9,180, 500
mL
Nr. produs:

S11M006

RON Preţ (fără TVA):
Disponibil

Contact

Soluţii standard certificate ce oferă trasabilitate completă şi recunoscută pe plan internaţional!
Soluţie standard tampon pH IUPAC cu Certificat de conformitate* şi trasabilitate ce raportează valoarea exactă a soluţiei tampon pH cu
incertitudine extinsă asociată (k=2). Trasabilă la scara de pH IUPAC/NIST. Stabilitate la depozitare garantată, datorită ambalajului de aluminiu
premium. Soluţie tampon pH incoloră. pH-ul este 9,180 ±0,010 (k=2) la 25°C, recipient de 500 mL.
*Se poate descărca de pe www.hach.com: Support/Service, meniul Certificatului de Analiză, folosind codul produsului şi numărul lotului.
Laborator de calibrare acreditat
Laboratorul de calibrare Hach, amplasat în Berlin (Germania), este acreditat pentru calibrarea soluţiilor standard de pH şi conductivitate de
către o autoritate de acreditare naţională germană. Această acreditare este recunoscută pe plan internaţional.
Soluţii standard complet trasabile
Soluţiile standard de pH certificate IUPAC sunt complet trasabile la electrodul standard de hidrogen (SHE) prin materialul de referinţă
certificat. Toate standardele sunt formulate în conformitate cu specificaţiile NIST, IUPAC şi DIN19266.
Ambalaj complet fiabil
Fiecare soluţie standard este livrată într-un ambalaj de aluminiu etanş ce garantează depozitarea sigură. Valoarea nominală a standardului de pH
este garantată până la prima deschidere, chiar şi după o depozitare de câţiva ani.
GLP chiar de la început şi în fiecare zi
Data deschiderii, precum şi numărul de utilizări, pot fi marcate direct pe recipient, conform bunelor practici de laborator. Stabilitatea la
depozitare tipică ce trebuie respectată după deschidere este imprimată pe recipient, asigurând utilizarea în timpul corespunzător.
Trasabilitate dovedită
Fiecare soluţie standard are propriul Certificat de conformitate şi trasabilitate care poate fi descărcat de pe site-ul web Hach. Utilizarea de
soluţii standard de pH fabricate de un laborator acreditat vă conferă încredere deplină în lanţul trasabilităţii şi în incertitudinile calculate.

Specificaţii
Cantitate:

500 mL

Cod culoare?:

Nu

Condiții de depozitare:

10 - 25 °C (protejată împotriva luminii)

Descriere:

Reactiv de calibrare tampon pH

Nota de subsol:

¹Cu excepţia pH 7,000 formulat de noi în conformitate cu specificaţiile NIST, IUPAC şi
DIN19266 pentru pH 6,865 şi pH 7,413
²Dansk Fundamental Metrologi A/S este acreditat pentru măsurarea pH-ului de către the Danish
Accreditation and Metrology Fund (DANAK)(nr. 255)

Note speciale:

Termen de păstrare după deschidere, conform condiţiilor de stocare şi utilizare recomandate: 2
luni

Package settings:

Recipient

Region:

EU

Shelf life:

24 luni

Trasabilitate NIST:

Da

Valoare pH :

9,180 ±0,010 pH la 25°C

Volume / package size e Post Text:

500 ml
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