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BRESLE KIT – CHLORIDEN TEST KIT 
SP7310 
 
PRODUCTBESCHRIJVING 

Gebruikersvriendelijke test-kit voor het bepalen van de hoeveelheid opgeloste zouten op gestraalde 
oppervlakken voorafgaand aan de applicatie van coatings. De unieke methode volgens ISO8502-6 en 9 
standaarden geeft resultaten weer direct in milligram per vierkante meter. 
 
De test-kit bevat een digitale geleidsbaarheidmeter, 25 Bresle Samplers, wegwerpmaatbekers en verder alle 
benodigde accessoires. 
 
Ook het testen van de reinheid van straalmiddel is mogelijk met deze kit. 
 
Details 
Geleidbaarheidsmeter HI0017: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Indicatie van Automatische Temperatuur Compensatie 

4) Stabiliteit indicatie

5) Hoofd Display: 
Geleidbaarheid 

7) Secondaire Display: Temperatuur

 
6) Indicatie van eenheden (µS of mS) 

8) Set / hold button 

10) On / Off knop en MODE knop

11) Temperatuur elektrode 

12) EC / Geleidbaarheids  
      Elektrode

De waterdichte testers zijn 
gegarandeerd vrij van productie 
defecten voor 1 jaar en de elektrode 
module voor 6 maanden, tenzij 
anders gespecificeerd. Wanneer 
reparatie, kalibratie of vervanging 
noodzakelijk is en dit niet het gevolg 
is van misbruik binnen de 
gespecificeerde tijdsperiode kunt u de 
tester retour sturen. Wanneer 
reparaties buiten de garantie vallen 
zullen hiervoor kosten in rekening 
worden gebracht. 13) Kunststof bescherm kap 

2) Batterij indicator 

1) Batterij compartiment met kalibratie knoppen

9) °C / °F button
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Testr11+ Meet cel 

NORMEN 

ISO8502-6, ISO8502-9 
 
LEVERINGSOMVANG 

• HI0017 geleidbaarheidsmeter 
• Bresle patches 25stuks 
• 2 x fles 250ml gedestilleerd water 
• 6 x Plastic maatbeker 30ml 
• Kalibratievloeistof 84μs 50ml 
• Reinigingsvloeistof 50ml 
• Spuit incl. naald 2,5ml 
• Spuit incl. naald 20ml 
• Magneet  
• Bresle kit instructie sticker 
• Koffer 

VOORBEREIDINGEN 

De zeer nauwkeurige methode is een special aangepaste methode conform ISO 
8502-6 & -9, met gebruikmaking van de volledige functionaliteit van de meter. 
Dit verhoogd de nauwkeurigheid significant. Net als met de oude methode is 
het van essentieel belang om alle gebruikte materialen zo schoon mogelijk te 
houden. Raak nooit de meetcel of de naalden met de blote hand aan. 
 

• Verwijder de plastiek kap uit de meetcel 
 

EEN METING VERRICHTEN 

werkwijze 
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A. Bepaal het gedeelte van het stalen oppervlak dat representatief is voor het bepalen van het gehalte 
oplosbare zouten. De ondergrond dient droog, vrij van loszittend roest en vuil te zijn, zodoende een 
juiste hechting van de patch zeker is. De Bresle Patch kan op vrijwel elke ondergrond worden geplaatst, 
ongeacht de verticale, horizontale of hellende positie. Zelfs wanneer de ondergrond niet volledig vlak is.  

 
Het is aan te bevelen om meerdere testen uit te voeren om zo een representatieve meting te krijgen 
van de variaties op het oppervlak. 
 
 
B. Verwijder de beschermende laag van de schuim vulling van de patch. Plaats de patch met de kleef zijde 

op het test oppervlak en druk aan voor een goede hechting. Zorg dat er bij het plaatsen zo min mogelijk 
lucht in de patch achter blijft.  

 
C.  Gebruik de naald en spuit om 2,5ml gedemineraliseerd water uit de fles te halen.  Zorg 

dat er geen lucht bellen in de naald komen. 
 
D. Injecteer 1,5ml gedemineraliseerd water in de meetcel en noteer de blanco waarde.   

(Schrijf de waarde op als Blanco waarde) 
 
E. Zuig de 1,5ml terug in de naald en spuit om weer op 2,5ml water te komen. 
 
F. Injecteer 2.5ml water in de Bresle Patch via het latex membraam en het schuim onder 

een hoek van 30º van het oppervlak. 
 (Injecteren door het transparante gedeelte of engel via het schuim kan lekkage veroorzaken.) 
 
G. Los het zout op door gedurende enkele minuten de patch aan te kloppen. Zuig ondertussen water via de 

naald weer uit de patch en injecteer weer terug. Doe dit geheel gedurende 3 tot 5 minuten met 2 tot 4 
pomp bewegingen per minuut..  

 
H. Zuig de gehele vloeistof uit de patch en haal rusting de naald uit de patch. Injecteer 1,5ml van dit water in 

de meetcel van de geleidbaarheidsmeter. 
 
I. Meet de geleidbaarheid van de oplossing en noteer de waarde. Dit is de  “Meet waarde”. 
 
J. Bereken het verschil tussen de geleidbaarheid van de oplossing (Meetwaarde) zoals gemeten bij I en de 

eerder bepaalde blanco waarde  
 (μS Meet waarde - μS blanco waarde).  
 
 Het totale gehalte oplosbare zouten/vervuilingen (S) in mg/m² oplosbare zouten gemeten als Natrium 

Chloride is   

 
 (Alle zouten worden beschouwd als NaCl of Natrium Chloride) 
 “Meet waarde” en “Blanco meting” zijn in  microSiemens (μS) per centimeter. 
 
 WANNEER EEN INTERPRETATIE VAN ENKEL CHLORIDE (CL-) NOODZAKELIJK IS  
 DAN IS DE FACTOR 0.6 IN PLAATS VAN 1 ! 
  

S mg/m2 oplosbare zouten gemeten als Natrium Chloride = 1 x (Meet Waarde – Blanco Waarde)
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K. Gooi het gebruikte demiwater in de afvalpot en reinig alle kritieke delen door te spoelen met demiwater.. 
 
 SCHONE DELEN ZIJN VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR CORRECTE RESULTATEN! 
  
L. Wees er zeker van dat de Bresle patch na gebruik wordt verwijderd van de ondergrond.. 
 

 

 
BEPALING VAN WATER OPLOSBARE ZOUTEN IN MINERALE STRAALMIDDELEN. 
• Verzamel verscheidene monsters, minimaal 5, van het straalmiddel op verschillende plaatsen. 

 
• Meng dit goed en breng 50 g hiervan in een beker van 50ml. 

 
• Giet 100 ml. gedestilleerd water in een grote 250 ml. beker welke schoon van binnen is. 

 
• Meet hiervan de geleidbaarheid.  Dit is de “Blanco waarde” 

 
• Voeg de 50 g straalmiddel bij de  100 ml. Gedestilleerd water in de grote beker. 

 
• Schud het mengsel goed voor een periode van 5 minuten en laat daarna 1 uur staan. 

 
• Schud nogmaals  5 minuten. 

 
• Giet een deel van het water in een kleine schone beker en meet hiervan de geleidbaarheid. Dit is de 

“Meet waarde”.  
 

• Gebruik de calculator op www.tqc.eu  (bij de Bresle Test onder Xtra Info) voor het berekenen van het 
zoutgehalte. 

 
Neem contact op met de verf-leverancier, straalmiddel leverancier of de project manager voor de maximale 
acceptabele geleidbaarheid of zout gehalte. 
 
KALIBREREN 

Jaarlijkse kalibratie wordt aangeraden. Stuur het apparaat, samen met een RMA formulier* hiervoor naar TQC, 
Molenbaan 19, 2908 LL  Capelle aan den IJssel, NL.  
 
* U kunt het RMA formulier hier downloaden:  http://www.tqc.eu/nl/service/repairs-calibrations/ 
 
ONDERHOUD 

• Ondanks het robuuste ontwerp, is dit een precisie-instrument. Laat het niet vallen en stoot het niet.  
• Reinig het instrument direct na gebruik 
• Gebruik bij het reinigen een zachte droge doek. Gebruik nooit schurende (hulp-)middelen zoals een 

staalborstel of schuurpapier. Dit kan, overigens net  als agressieve schoonmaakmiddelen, onherstelbare 
schade veroorzaken.  

• Gebruik geen perslucht om het instrument te reinigen 
• Berg het instrument op in het etui als u het langere tijd niet gebruikt.. 
• Wij adviseren jaarlijkse kalibratie. 
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DISCLAIMER 

Het recht op technische veranderingen is voorbehouden. 
 
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. 
 
 
V2.01 0614 

 



 

SINGLE-POINT CALIBRATION HI0017 CONDUCTIVITY METER 
1-PUNT KALIBRATIE HI0017 GELEIDBAARHEIDSMETER 
1-PUNKT-KALIBRIERUNG HI0017 LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄT 

On first use, the manufacturer recommends to pre-soak the sensor with a cleansing solution. After some minutes 
rinse with distilled water. 
Bij het eerste gebruik adviseert de fabrikant om de sensor vooraf zeker enige minuten in te laten weken met 
een cleansing solution.  Naspoelen met demi water.  
Empfehlung des Herstellers: Vor der ersten Anwendung sollte der Sensor in einer Reinigungslösung eingeweicht und 
nach ein paar Minuten mit destilliertem Wasser ausgespült werden. 
 

1)      

Unscrew battery cap. 
 

Batterij kap losdraaien. 
 

Schrauben Sie den 
Batteriefachdeckel ab. 

 

6)       

Rinse sensor with distilled 
water, and empty.  
 

Sensor met demi water 
schoonspoelen, en legen. 

 

Spülen Sie den Sensor mit 
destilliertem Wasser aus. 

2)      

Turn the meter on. 
 

Zet de meter aan. 
 

Schalten Sie das Gerät ein. 
 

 

7)       

Sensor opening vullen met 
84 μS vloeistof. 
 

Befüllen Sie den Sensor mit 
85mS Flüssigkeit. 
 

Fill sensor opening with 84 
mS fluid. 

3)    

Press `INC` (left) in the 
battery compartment. 
 

In het batterij vak ´INC´ 
(links) indrukken.  
 

Drücken Sie ´INC´ (Links) im 
Inneren des Batteriefaches. 

 

8)    

Wait until the measurement 
is stable. 
 

Laat meting stabiel 
worden. 
 

Warten Sie bis sich der 
Messwert stabilisiert. 

4)     

The display shows ‘CAL 1Pnt’. 
 

Het display toont  
‘CAL 1Pnt’.  
 

Im Display erscheint  
´CAL 1Pnt´. 

 

9)     

Press ´ENT´ on the meter. 
 

Op de meter op ´ENT´ 
drukken. 
 

Drücken Sie die Taste „ENT“. 
 
 

5)  

Place the meter horizontally. 
 

Meter horizontaal plaatsen. 
 

Legen Sie das Gerät hin. 
 

 

10)  

Display shows ‘CO’; 
calibration is ready. 
 

Display geeft ‘CO’ aan; 
kalibratie is voltooid. 
 

Im Display erscheint ´CO´, 
die Kalibrierung ist 
abgeschlossen. 
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