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1. Aplicação
Esta solução eletrolítica é utilizada como eletrólito em medidores de
oxigênio dissolvido, sendo essencial para o seu funcionamento.
Quantidade: 30ml
.

SOLUÇÃO ELETROLÍTICA
MODELO: OXEL-03
solução.
 Após utilização, manter o frasco devidamente fechado.
 Não expor o produto ao calor ou a incidência de raios solares.
 O produto deve ser utilizado exclusivamente para calibração do
instrumento. Não ingerir e não permitir contato com a pele.

6. Prazo de Validade

2. Procedimentos de utilização
Para preenchimento da solução do eletrólito, siga o procedimento
abaixo:
1-O usuário deve adicionar à solução eletrolítica na ponta do sensor
antes da primeira utilização ou quando a calibração do equipamento não
ocorre de forma apropriada, com instabilidade nos valores medidos. Para
tanto:
2-Remova a ponta do sensor girando-a no sentido anti-horário.
3-No caso dos equipamentos utilizados anteriormente, retirar todo
resíduo de solução antiga.
4-Preencha o recipiente com a solução eletrolítica.
5-Retorne a tampa do sensor, rosqueando no sentido horário.

3. Condições de Armazenamento
Temperatura de armazenamento: de 15ºC a 28ºC
Umidade de Armazenamento: < 80%UR

4.Condições de Utilização
Temperatura de utilização: de 10ºC a 35ºC
Umidade de utilização: < 80%UR

5.Cuidados de manuseio
 Não diluir a solução, pois suas características serão alteradas.
 Após utilização da solução recomenda-se o seu descarte. Não retorne a
solução usada para o frasco, pois acarretaria a contaminação de toda
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O prazo de validade desta solução é de 6 (seis) meses, contados à partir
da data de emissão da Nota Fiscal.

7. Termo de Garantia
Esta solução é garantida contra possíveis alterações em seu valor
padrão, verificando-se sua correta utilização, conforme o ítem (d). Excluise da garantia os seguintes itens abaixo:
a) Uso incorreto, violando as instruções de uso.
b) Contaminação da solução por meio de uso inadequados.
c) Utilização após o prazo de validade.
d) Solicitamos que ao receber a solução, V. Sa. faça os testes
necessários, nos informando qualquer anormalidade no prazo de 2
(dois) dias, após o qual consideraremos o produto como aceito.
- Observações:
 Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma
nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
• No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição
Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e
informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos
de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
• Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha
sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código
de barras e n.º de série do equipamento.
 Todas as despesas de fretes (dentro ou fora do período de
garantia) e riscos correm por conta do comprador.

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

2

