
Tester kapičkový ECO pro měření chloru (bromu) a pH 

O-tolidin a Phenol 
Roztok OTO a Phenol (kapky) pro měření hodnoty volného chlóru a pH v testeru bazénové 
vody.  

Test obsahu chloru 

1. Naplňte žlutou zkumavku testeru analyzovanou vodou z bazénu až po rysku. Vzorek by měl 
být odebrán cca 40 cm pod hladinou a ne v blízkosti vodní linky. 

2. Do zkumavky přidejte 4 kapky roztoku OTO (O-tolidin). Zkumavku uzavřete víčkem 
a protřepte, abyste získali homogenní roztok. 

3. Porovnejte barvu roztoku s barevnou škálou na testeru. Odpovídající odstín určuje množství 
volného chloru v mg/litr. Maximální hodnota je 1-1,5 mg/litr (dle Vyhlášky č. 135/2004 Sb. 
0,3-1 mg/litr v závislosti na teplotě bazén. vody) 

Test pH 

1. Naplňte červenou zkumavku testeru analyzovanou vodou z bazénu až po rysku. Vzorek by 
měl být odebrán cca 40 cm pod hladinou a ne v blízkosti vodní linky. 

2. Do zkumavky přidejte 4 kapky roztoku PHENOL RED. Zkumavku uzavřete víčkem 
a protřepte, abyste získali homogenní roztok. 

3. Porovnejte barvu roztoku s barevnou škálou na testeru. Odpovídající odstín určuje hodnotu 
pH. Ideální hodnota pH v bazénové vodě je 7,2 – 7,6. Při nižším ph než je 7 dochází 
ke korozi všech kovových částí v bazénu (i nerezových), při vyšším pH než 7,6 dochází 
k usazování vápenatých sloučenin na okraji bazénu a voda mívá bílý zákal (závisí na tvrdosti 
vody) 

Nebezpečí: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. / Uchovávejte mimo dosah dětí. / Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
 / Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. / Skladujte 
na suchém a dobře větraném místě.  / Chraňte před slunečním zářením. / PŘI POŽITÍ: 
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení / PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. 
 / PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  / Okamžitě 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře / Skladujte 
uzamčené / Odstraňte obsah / obal v souladu s předpisy. 

Obsahuje O-tolidin a kyselinu chlorovodíkovou. 
CAS 7647-01-0, CAS 119-93-7 
Doba skladovatelnosti za normálních podmínek: dle označení na etiketě výrobku 
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