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TQC AMINE BLUSH KIT                                                                                              HANDLEIDING 
SP7500 
 
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

• De indicator is niet geschikt voor consumptie. 
• Bij inname neem contact op met lokale arts. 
• pH indicatoren kunnen een verkleuring van de huid opleveren.  

Dit is van tijdelijke aard. 
• Wanneer onverhoopt huid irritatie ontstaat neem dan contact op met een lokale arts. 
 
2 PRODUCTBESCHRIJVING 

De TQC Amine Blush kit is een meervoudige kleuromslag indicator. Door uitgebreid onderzoek is de TQC 
Amine Blush kit de meest geavanceerde kit op de markt. Door de dubbele kleuromslag is de indicator de 
eerste die van de meervoudige omslag technologie gebruik maakt. 
 
3 NORMEN 

Op dit product zijn geen normen van toepassing. 
 
4 LEVERINGSOMVANG 

• Koffer voor opslag en transport 
• 50ml vernevelaar 
• Set visualisatie papier (100ex.) 
• Pincet 
 
5 EEN METING VERRICHTEN 

5.1 Uitvoering 
• Vernevel de TQC amine blush test oplossing op de te testen ondergrond 
• Kijk naar kleur verandering in de oplossing zoals in onderstaand kleurverloop 
• Bij twijfel of bij donkere ondergrond plaats het visualisatie papier op de ondergrond met het pincet 
• De amine blush-oplossing kan een vlek op het oppervlak achterlaten. 
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hoge  vervuiling 

* Werkelijke kleur kan afwijken door hoeveelheid gebruikte testvloeistof en lichtomstandigheden 

TQC Amine Blush kit kleurverloop* 
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5.2 Interpretatie van de resultaten 
Daar alle Amine test sets op de markt werken op basis van pH veranderingen, kunnen ook andere 
vervuilingen op de ondergrond de pH beïnvloeden. Op een geverfde ondergrond is deze vervuiling in de 
meeste gevallen echter Amine. Bij langdurige blootstelling aan andere verontreinigingen op een ondergrond 
kunnen deze ook de oppervlakte pH beïnvloeden. 
 
6 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. 
 


