Tanúsított standard pufferoldat, IUPAC, 6,865-es pH, 500
mL
Termékszám:

S11M003

HUF Ár (nettó):
Elérhető

Elérhetőségünk

Tanúsított standard oldatok teljes, nemzetközileg elismert visszakövethetőséggel.
IUPAC pH-puffer-oldat megfelelőségi tanúsítvánnyal* és visszakövethetőséggel, amely pontos pH-pufferértéket mutat a kapcsolódó
kiterjesztett bizonytalansággal (k=2). IUPAC/NIST pH-skálára visszavezethető. Garantált élettartam a prémium alumínium csomagolásnak
köszönhetően. Színtelen pH-pufferoldat. A pH-érték 25 °C-on 6,865 ±0,010 (k=2). 500 mL-es palack.
*Letölthető a www.hach.com weboldalon: Letöltések szakasz a weboldal legalsó területén, majd Vizsgálati minőségi tanúsítvány. Ezután adja
meg a termékszámot és a LOT számát.
Akkreditált kalibráló laboratórium
A Hach Berlinben (Németország) található kalibráló laboratóriuma németországi országos akkreditációs hatóság által nyújtott akkreditációval
végzi tanúsított pH- és vezetőstandardok kalibrálását. Ez egy nemzetközileg elismert akkreditáció.
Teljesen visszakövethető standardok
Az IUPAC-tanúsított pH-puffer-oldatok termékskálája hitelesített referenciaanyagokkal teljes mértékben visszavezethető a standard
hidrogénelektródhoz (SHE). Valamennyi standard megfelel az NIST, IUPAC és DIN19266 specifikációknak.
Teljes mértékben megbízható csomagolás
Minden standard biztonságos tárolást segítő légmentesen zárt csomagolásban érkezik. A pH-standard névleges értéke az első felnyitásig
garantált, még több évnyi tárolást követően is.
Bevált laboratóriumi gyakorlatok az első lépéstől az utolsóig
Közvetlenül a palackon jelölhető a felnyitás ideje és a használatok száma – a bevált laboratóriumi gyakorlatnak megfelelően. Az időben történő
felhasználást elősegítendő, a palackon megtalálható a felnyitást követő megfigyelt jellemző élettartam.
Bizonyított visszavezethetőség
Minden standard saját megfelelőségi tanúsítvánnyal és visszakövethetőséggel rendelkezik, melyek letölthetők a Hach weboldaláról. Akkreditált
laboratórium által készített standardok használatával teljesen megbízhat a követhetőségi láncban és a számított bizonytalanság értékében.

Műszaki adatok
Különleges jegyzet:

A javasolt tárolást és felhasználást betartva a felbontást követően 3 hónapig eltartható.

Lábjegyzet:

¹Kivéve a cégünk által gyártott, a pH 6,865 és pH 7,413 oldatokra vonatkozó NIST, IUPAC és
DIN19266 specifikációk szerinti összetételű pH 7,000 oldat
²A Dansk Fundamental Metrologi A/S-t a Dán Akkreditációs és Metrológiai Alap (DANAK) (255
sz.) akkreditálja a pH-mérésekre vonatkozóan.

Leírás:

pH-puffer-kalibrációs reagens

NIST követhetőség:

Igen

Package settings:

Palack

pH érték(ek):

6,865 ±0,010 pH 25 °C-on

Szervizintervallum:

24 hónap

Színkódolt?:

Nem

Tárolási feltételek:

10 – 25 °C (napfénytől védeni)

Térfogat/ csomagméret:

500 mL
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