
 

Meetcel van de Testr11+

TQC Bresle Chloride test 2008 
SP7310 

 
Zie ook  : ISO8502-6 
    ISO8502-9 
 
1 BEPALING VAN OPLOSBAAR ZOUT VERVUILING OP OPPERVLAKTEN DIRECT SAMPLE PROCEDURE 

 
 
1.1 VOORBEREIDING: 
De high accuracy methode is een speciaal aangepaste methode afgeleid van de ISO methode waarbij ten volle gebruik wordt 
gemaakt van de nieuwe geleidbaarheidsmeter. Hiermee kan de nauwkeurigheid significant worden verhoogd. Schoon werken is 
hier net als bij de ISO methode van groot belang. Raak de meetcel en naald niet met blote handen aan.  
 

• Bepaal de elektrische geleidbaarheid van het water voor gebruik van elke test. 
 

• Haal met de injectiespuit 2,5 ml gedistilleerd water uit de grote (500ml) fles en spuit 
dit in de meetcel van de Testr11+. 

 
• Zet de geleidbaarheids meter aan (kijk of de meter juist gekalibreerd is) en wacht 

enkele ogenblikken ten einde het instrument instaat te stellen de automatische 
temperatuur compensatie uit te voeren. Zodra de meting gestabiliseerd is druk op de 
"HOLD" toets en lees de meting af. 

 
• Dit is de nulpunt waarde van de geleidbaarheid van het water!   

 
  Noteer deze waarde onmiddellijk op het Bresle Kit notitieblok. 

                                
• Leeg de meetcel. 

 
Deze methode is de meest veilige manier om de zout test uit te voeren. Alle factoren die van invloed zouden kunnen zijn op het 
meetresultaat zijn meegewogen bij het vaststellen van de nulpuntwaarde. 
 

GEBRUIKS-
AANWIJZING



 

1.2 BEDIENING 
A. Selecteer het gedeelte op het stalen oppervlak dat gebruikt wordt als testvlak voor schatting van de totale oppervlakte 

dichtheid van zout. Het beste is dat het oppervlak droog en niet roestig, vies of vochtig is, zodat de patch goed aan het 
oppervlak kan hechten. De patch kan bijna in elke positie geplaatst worden, verticaal, horizontaal, schuin of op 
oppervlakten die niet compleet vlak zijn. 

 
Het is aan te bevelen om op meerdere plekken te testen om de variatie van het chloride niveau inzichtelijk te krijgen.
  

B. Verwijder het vierkante beschermlaagje aan de achterkant en de afdichting van de bresle patch. 
Plaats de patch met de klevende kant op het verontreinigde oppervlak. Stevig aandrukken. 

 
C. Vul het spuitje met 2,5 ml. water uit de grote (500ml) fles en injecteer het water in de bresle 

patch. Verzeker u ervan dat u de naald door het schuimen randje van de patch steekt. Zorg dat 
al het water uit de naald in de patch komt. 

 
(Door de naald door het transparante gedeelte van de patch te steken of vanaf de onderkant van 
de patch, kan een lek veroorzaakt worden.) 
Het is misschien nodig om de lucht uit de patch te verwijderen voor u het water injecteert.  
 
Gebruik een lege spuit om de lucht er uit te zuigen. Steek net als wanneer u water injecteert, de 
naald in het schuim van de patch. 

 
D. Los het zout op door het water te injecteren in het compartiment. Na enige tijd (20 sec. is meestal voldoende) zuigt u met 

de injectienaald de vloeistof uit het compartiment. De naald blijft in het compartiment. U herhaalt dit ongeveer 3 tot 5 
minuten met 2-4 pompende bewegingen per minuut. Door over het patchvlakje te wrijven tussen het opzuigen door kunt u 
het water sneller opzuigen. 

 
E. Wanneer u stap D 3 tot 5 minuten heeft  doorlopen, zuigt u alle vloeistof op in de spuit. Verwijder de spuit uit de patch en  

spuit een deel van het water in de meetcel van de meter. Het overige water laat u nog in de spuit.. 
 
F. Meet de geleidbaarheid van de oplossing in de meetcel en noteer dit op het notitieblok. Dit is de "gemeten waarde" 
 
G. Bereken het verschil tussen de gemeten waarde  (gemeten in F) en het nulpunt dat al eerder vastgesteld is. (µS/cm 

gemeten waarde - µS/cm Nulpunt. 
 
De totale oppervlakte dichtheid van oplosbare zouten (S) in mg/m² is 

 
                         S = 1 x ( Sample waarde - Nulpunt waarde) 

 
 - (Alle zouten zijn gemeten als NaCl of Sodium Chloride) 

- "Sample waarde" en " Nulpunt waarde" zijn in micro Siemens (µS) per centimeter. 
- Als bij een indicatie Chloriden of CI zijn vereist dan zal de vermenigvuldigingsfactor 0,6 zijn in plaats van 1. 
-Gebruik bij omrekenen de speciale high accuracy methode tabel. 

 
H. Sorteer al het vervuilde water in het meegeleverde flesje en maak alle kritieke onderdelen goed schoon door te spoelen 

met gedistilleerd water. 
 

SCHONE ONDERDELEN ZIJN HEEL BELANGRIJK VOOR EEN BETROUWBAAR TESTRESULTAAT! 
 
I. Vergewis u ervan dat na de test de Bresle Sampler verwijderd is van het oppervlak. 
 



 

2 BEPALING VAN DE IN WATER OPLOSBARE ZOUTEN IN MINERALE STRAALMIDDELEN 
• Verzamel een aantal monsters, minimaal 5, van het straalmiddel op verschillende locaties. 
 
• Vermeng deze goed en plaats 50 ml van dit mengsel in de 50 ml beker. 
 
• Reinig de grote 250 ml beker eerst goed met gedestilleerd water en giet daarna 100 ml gedestilleerd water in de beker. 
 
• Doe een meting op het gedestilleerde water en noteer de waarde. Dit is de “Nul Referentie”. 
 
• Voeg het 50 ml straalmiddel mengsel toe aan de 100 ml gedestilleerd water in de grote beker. 
 
• Schud de oplossing ongeveer 5 minuten goed en laat het een uur rusten. 
•  
• Schud na dit uur nogmaals 5 minuten. 
 
• Giet een beetje van de oplossing in een schone meetbeker en meet nu de geleidbaarheid. 

 
Neem contact op met de verf-, straalmiddel leverancier of de projectleider voor de maximaal toegestane geleidbaarheid waarde. 
 
 
3 DE GELEIDBAARHEID METER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aanwijzing voor Automatische Temperatuur Compensatie 

Stabiliteit indicatie

Hoofd Display: EC- of 
Geleidbaarheids- waarde 

Tweede Display: Temperatuur

Aanwijzing voor meeteenheid 
(µS of mS) 

 SET/HOLD toets

AAN/UIT en MODE toets

Temperatuur elektrode 

 EC/Geleidbaarheid elektrode 

Dit kwaliteitsproduct is 
gedurende 12 maanden 
gegarandeerd tegen   
fabricagefouten. Dit betekent in 
dit geval, dat het instrument 
gratis wordt gerepareerd of 
vervangen. 
 
De garantie dekt geen 
vervolgschade en geldt niet voor 
defecten die zijn veroorzaakt 
door verkeerd gebruik of 
vervuiling. 
 
Garantie claims kunt u alleen 
indienen via de dealer waar u 
het instrument heeft aangeschaft 
op vertoon van uw 
aankoopbewijs. 

Kunststof bescherm kapje 

Batterij indicator

Batterij compartiment inclusief knoppen voor kalibratie 

°C / °F toets



 

3.1 HOE TE GEBRUIKEN: 
• Verwijder de grijze beschermkap aan onderzijde en zet de meter aan (AAN/UIT toets)  
 
• Hierna kalibreert u het instrument (zie: kalibreren) 
 
• Nu is het instrument meetklaar: u plaatst het instrument in de te meten vloeistof, zodanig dat de elektrode zich in de 

vloeistof bevindt.  
 
   LET OP !! De meter is weliswaar waterbestendig, maar het is niet de bedoeling dat deze continu in uw te meten     
  vloeistof blijft. Neem de meter na meting uit uw vloeistof. 
 
• In het display ziet u in de linker bovenhoek een ‘timer’ (vlak onder de batterij aanduiding) U roert rustig en wacht tot deze 

‘timer’ verdwijnt. 
 
• U kunt nu de juiste geleidbaarheidswaarde aflezen. 
 
• Wanneer u eenmaal op de ‘Set/Hold’ toets drukt, blijft de waarde vast in de display staan. 
 
• LET OP: Na ± 8 min gaat de meter vanzelf uit om de batterijen te sparen. 

 
3.2 KALIBREREN EN TESTEN: 

• Plaats de meter met de elektrodes vóór kalibratie ca. een half uur in de reinigingsvloeistof HI0808 en spoel deze na met 
demiwater. 

 
• De meter staat in de ‘meetstand’; draai de dop van het batterij vak open. 
 
• Plaats de meter in de kalibratie oplossing 
 
• Druk op 1 van de twee witte knoppen die u onder de dop van het batterijvak aantreft.  
 
• Plaats de meter nu in de meegeleverde kalibratie vloeistof. De meter herkent automatisch de concentratie van de 

gebruikte kalibratie standaard. 
 
• Wacht tot de meter zich stabiliseert en OK aangeeft; hierna keert de meter automatisch weer in de meetstand terug.  

 
 
3.3 ONDERHOUD: 

• Onderhoud voor een EC meter is minimaal, omdat de meting redelijk eenvoudig is. De technologie die zich in de meter 
bevindt is daarentegen wel geavanceerd. 

 
• Afhankelijk van de mate van gebruik, ontstaat er een ‘laagje’ op de elektrode die eenvoudig met een vochtige doek weg 

te poetsen is. 
 
• Spoel het instrument na gebruik altijd af met leidingwater en met een gedemineraliseerde vloeistof (HI70000P) en zorg 

dat de elektrode schoon blijft. 
 
• Wanneer de meter goed wordt onderhouden (zie boven) is kalibratie ca. 1 keer per halfjaar voldoende. 
 
• Wanneer de batterijindicator knippert, moeten de batterijen worden vervangen. Hiervoor het kapje aan de bovenzijde 

verwijderen. Na vervanging voorzichtig terug plaatsen en handvast draaien. 
 



 

3.4 ALS ER IETS MIS GAAT: 
Hoewel het instrument uitvoerig wordt getest bij de kwaliteitscontrole na productie, kan er altijd iets aan onze aandacht ontsnapt 
zijn. In de meeste gevallen waarin de meter niet reageert zoals u verwacht, ligt er een andere reden dan een productiefout aan ten 
grondslag. Lees daarom bij onverwachte meetresultaten eerst de aanwijzingen hierboven goed door voordat u bij uw dealer 
aanklopt voor garantie.   
 
Hieronder ziet u een overzicht van de meest voorkomende problemen en de bijbehorende oplossing. 
 
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 
De meetwaarde is niet stabiel Vervuiling? Poets met een natte doek 

de meetcel schoon* 
Het display werkt niet Zijn de batterijen nog goed? Plaats nieuwe batterijen. 
De kalibratie lukt niet Vervuilde meetcel of oude en 

vervuilde standaard 
Gebruik altijd een ‘verse’ 
kalibratie vloeistof. (niet 
houdbaar na opening) 

De meter geeft in plaats van de temperatuur “UR” weer De electrode of aansluiting is 
beschadigd. 

Draai de meetcel met de 
hand los en daarna weer 
vast. Is hiermee het 
probleem niet opgelost 
neem dan contact op met 
de leverancier. 

 

 
 
 
 
 
Disclaimer 
De in deze gebruiksaanwijzing gegeven informatie kan onvolledig zijn. Een ieder die het product gebruikt voor een ander doel, dan in dit 
document omschreven zonder hiervoor eerst schriftelijke toestemming aan ons te vragen of het product hiervoor wel geschikt is, doet dit op 
eigen risico. Hoewel we ernaar streven dat alle adviezen die we rondom dit product verstrekken (hetzij in deze gebruiksaanwijzing, hetzij via 
andere wegen) correct zijn, hebben we geen controle over de kwaliteit van of de staat waarin het product verkeert, of over de vele factoren die 
invloed hebben op het gebruik of toepassing van dit product. Tenzij we dit specifiek schriftelijk bevestigen, accepteren we daarom geen enkele 
aansprakelijkheid voor gevolgen zoals verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik of de werking van het product (behalve dood of persoonlijk 
letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzer zijde). De gegeven informatie in deze handleiding is onderhevig aan tussentijdse wijzigingen 
voortvloeiend uit ervaring en ons beleid continu te werken aan productontwikkeling. 

 
 

* Verwijder voorzichtig het kunststof beschermkapje en 
reinig de meetcel met een zachte doek. Spoel de 
meetcel hierna grondig na met gedemineraliseerd water.  
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