Handleiding voor monsterafname
Zware metalen Drinkwateranalyse
Let op: Lees eerst de gehele handleiding goed door alvorens u aan de uitvoering begint!

Is uw testpakket volledig?
Kijkt u a.u.b. na of uw pakket volledig is.
Het moet bevatten:








1 Handleiding voor monsterafname
1 Monster begeleidingsformulier
1 Handleiding voor de uitslag
1 Garantieformulier
2 Monsterbuisjes
1 Verzendenvelop

Test-voorbereiding
Neem de monsterbuisjes uit de verpakking en leg deze klaar voor de mosterafname.
Denk eraan dat u het monster begeleidingsformulier volledig invult (naam, adres en datum alsook
afnameplaats).
Het onderzoek van het water moet worden gedaan via de kraan van uw huis waar u normaal gesproken het (drink)water voor voedingsdoeleinden gebruikt.
Ter eerste oriënterende beoordeling moet een monster worden genomen van stilstaand water (na
minimaal 4 uur deze kraan niet gebruikt te hebben).

Test uitvoering
Let erop dat men tijdens de monsterafname de binnenzijde van de monsterbuisjes alsook de deksels
niet beroerd.
1.

Open de monsterbuisjes door de deksels af te schroeven.

2.

Draai de kraan zo open zodat een potlood dikke straal water stroomt.

3.

Om vervalsing van de uitslag te vermijden (door evt. armatuur materiaal), laat eerst ca. 1 liter
weglopen.

4.

Vul de beide monsterbuisjes tot aan de schroefdraad met warm water. Let erop dat u met de
monsterbuisjes de kraan niet beroert!
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5.

Schroef de deksels vast op de monsterbuisjes zodat er geen water uit kan.

6.

Neem 2 Barcode etiketten van het monster begeleidingsformulier en plak deze op de monsterbuisjes.

7.

Verzending: Doe de beide monsterbuisjes samen met het ingevulde monster begeleidingsformulier in de Nederlandse of Belgische verzendenvelop. Stuur deze per omgaande naar ons
laboratorium terug.

De retourzending moet bij voorkeur van maandag tot woensdag plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feestdagen.
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