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Uma solução para quem pretende analisar rapidamente e com elevada fiabilidade os diferentes parâmetros 

químicos da água.  

 

Produtos: 

 

Tiras analíticas AquaChek 

 

Parâmetros de análise: 

 Cloro livre 

 Alcalinidade total 

 pH 

 Ácido Cianúrico 

Utilização: 

Ideal para análise da água de todo o tipo de piscinas 

privadas e SPA ’s. 

Utilização: 

Mergulhar uma tira na água da piscina ou SPA durante 2 ou 3 segundos 

retirá-la em seguida. Obterá os resultados das análises em 15 segundos. 

 

 

 

 

 

 

 

Kit’s de Análises de Água 
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Kit Análise Cobre 

 

Parâmetro de análise: Cobre Livre 

Utilização: 

Colocar 10 ml de água da piscina no tubo. 

Adicionar 5 gotas do reagente Copper A, tapar e inverter 

o tubo para promover a mistura do reagente com a água 

da piscina. 

Adicionar 5 gotas do reagente Copper B e voltar a tapar 

e inverter o tubo. 

Esperar 3 minutos até atingir a coloração azul. 

Destapar e comparar o tom de azul com o fornecido na 

referência com o cuidado de efectuar a leitura pela parte 

superior do tubo. 

 

Fotómetro digital de bolso  

 

Parâmetro de análise: Cloro livre 

Utilização: Calibrar o equipamento com a água da piscina. Em seguida adicionar o 

reagente, colocar no fotómetro, aguardar e ler os resultados. 

 

 

 

 

 

Medidor digital de pH s/ consumíveis 

 

 

Parâmetro de análise: pH 

Utilização:  

Ligar o medidor; 

Retirar a tampa protectora e mergulhar a extremidade do eléctrodo 

na amostra; 

Agitar cuidadosamente e aguardar até que o mostrador estabilize; 

Efectuar a leitura. 
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Medidor de Sal (Total Sais Dissolvidos) 

 

Parâmetro de análise: Sal 

Utilização:  

Remover a tampa de protecção e ligar o aparelho; 

Mergulhar na água sem exceder o nível máximo de imersão; 

Agitar cuidadosamente e aguardar que o valor estabilize; 

Efectuar a leitura. 
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