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Oppervlakvoorbereiding - Zuiverheid

Elcometer 138  Bresle zoutkit
Het is absoluut noodzakelijk de zuiverheid 
van een oppervlakte te meten alvorens de 
coating aan te brengen om zijn kwaliteit en 
optimale levensduur te verzekeren.
Indien de coating op een gecontamineerd oppervlak 
wordt aangebracht, dat dus niet goed is voorbereid, kan 
deze voortijdig verslijten, wat tot dure hercoating en hoge 
onderhoudskosten leidt.

De Elcometer 138 Bresle-kit bevat de Elcometer 138 
Bresle-zoutmeter. Deze lichte, mobiele meter meet met 
een enkele druppel de geleiding van een monster en zet dit 
automatisch om in een zoutdichtheidswaarde. U hoeft de 
zoutdichtheid dus niet zelf te berekenen als u werkt conform 
ISO 8502-6 of ISO 8502-9 standaarden.

NORMEN:
AS 3894.6-A, IMO MSC.215 (82), IMO MSC.244 (83),  
ISO 8502-6, ISO 8502-9, SSPC Guide 15,  
US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000

Technische specificaties

● Certificaat dat reinheid & testgebied garandeert beschikbaar via www.elcometer.com/cert
* Zie de Elcometer 138 Bresle-zoutmeter voor volledige specificaties

* Zie Elcometer 138 geleidingsmeter voor volledige specificaties

E138-1 - Elcometer 138 Bresle-zoutkit met  
Elcometer 135B Bresle Patches

E138-1C - Elcometer 138 Bresle-zoutkit met  
Elcometer 135C Bresle-testpatches

Artikelnummer Beschrijving Certificaat

E138-1C Elcometer 138 Bresle-zoutkit met Elcometer 138 Bresle-zoutmeter en Elcometer 135C 
Bresle-testpatches ●

E138-1C-CM Elcometer 138 Bresle-zoutkit met Elcometer 138 geleidingsmeter en Elcometer 135C 
Bresle-testpatches ●

E138-1 Elcometer 138 Bresle-zoutkit met Elcometer 138 Bresle-zoutmeter en Elcometer 135B 
Bresle-patches

E138-1-CM Elcometer 138 Bresle-zoutkit met Elcometer 138 geleidingsmeter en Elcometer 135B 
Bresle-patches

Meetbereik E138-1, E138-1C: ISO-modus: 0 - 2399 μg/cm²  IMO-modus: 0 - 2199 μg/cm² 
E138-1-CM, E138-1C-CM: 0 - 19,99 mS/cm

Accuraatheid* ±2% schaaleindwaarde (voor elk bereik)
Afmetingen 393 x 331 x 95mm (15,5 x 13 x 3,7”) Gewicht 1,4kg (3lb 1oz)
Paklijst Doos met 25 Elcometer 135C Bresle-testpatches (E138-1C) of Elcometer 135B Bresle-patches

(E138-1), Elcometer 138 Bresle-zoutmeter (E138-1C of E138-1) of Elcometer 138 geleidingsmeter 
(E138-1-CM of E138-1C-CM) & sensor, fles standaard 84 μS/cm kalibratieoplossing van 250 ml (8,45 
fl. oz.) met certificaat, fles conditioneringsoplossing van 14 ml (0,47 fl. oz.), fles gedemineraliseerd 
water van 250 ml(8,5 fl. oz.), 3 x 5 ml (0,17 fl. oz.) spuiten, 3 x stompe naald, 30 ml (1 fl. oz.) plastic 
maatbeker, 2 x CR2032 batterijen (aangebracht in de Elcometer 138), reiskoffer en gebruiksaanwijzing
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Verwijder de beschermende schutfilm 
van de Bresle-patch. Verwijder ook het 
uit de schuimlaag uitgestanste vierkant 
in het midden van de Bresle-patch. 
Druk de patch stevig aan rond de 
gehele omtrek om ervoor te zorgen 
dat deze alles volledig afsluit en er 
een minimale hoeveelheid lucht in het 
testcompartiment achterblijft.

Zoutverontreiniging meten met de Bresle-methode in overeenstemming met ISO 8502-6/ISO 8502-9

Vul de spuit met 3,0 ml 
gedemineraliseerd water. Breng de 
naald in het testcompartiment door 
deze aan het uiteinde van de patch 
onder een hoek van 30° door de 
schuimlaag te prikken.  
Spuit het water in het testcompartiment. 
Zuig eventueel achtergebleven lucht uit 
het compartiment. 

Zuig aan het einde van de periode zo 
veel mogelijk oplossing op.

Verwijder de spuit uit de patch en meet 
de geleiding van de oplossing met een 
geschikte geleidingsmeter zoals de 
Elcometer 138.

Gedurende een bepaalde periode moet 
u de oplossing ten minste vier keer 
opzuigen en weer inspuiten zonder de 
naald uit de patch te halen. 
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E135----C25 Elcometer 135C Bresle-testpatch (doos met 25 stuks)
E135----C100 Elcometer 135C Bresle-testpatch (doos met 100 stuks)
E135----B Elcometer 135B Bresle Patches (doos met 25 stuks)
T13830629-1 Fles standaard 84 μS/cm kalibratieoplossing van 250 ml (8,45 fl. oz.)
T13830629-2 Fles standaard 1413 μS/cm kalibratieoplossing van 250 ml (8,45 fl. oz.)
T13827352-1 Standaard 447 μS/cm (0.447 mS/cm) Kalibratieoplossing; 4 x 20ml (0.74 fl oz) Eenmalig te gebruiken zakjes
T13827352-2 Standaard 1413 μS/cm (1.413 mS/cm) Kalibratieoplossing; 4 x 20ml (0.74 fl oz) Eenmalig te gebruiken zakjes
T13827352-3                        Standaard 15000 μS/cm (15 mS/cm) Kalibratieoplossing; 4 x 20ml (0.74 fl oz) Eenmalig te gebruiken zakjes
T13827259 Gedemineraliseerd water, fles 250 ml (8.5 fl. oz.)
T13818517 3 x 5 ml (0,17 fl. oz.) spuiten
T13818518 3 x naalden
T13818519 Plastic maatbeker, 30 ml (1 fl. oz.)
E138-BSM Elcometer 138 Bresle-zoutmeter
E138-CM Elcometer 138 Geleidingsmeter
T13823928 Reserve geleidingssensor

Toebehoren


