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Glycol Test Kit HI 3859  
Chemische test kit voor de detectie (JA / NEE)-test van glycol (koelvloeistof) in ATF 
oliën / Toepasbaar bij onduidelijke klachten zoals schokken van het voertuig zonder 

foutgeheugen-ingang / met reagentia geleverd  

Chemische glycol testkit voor het detecteren van glycol (koelmiddel) in de ATF-oliën. 
Ethyleen glycol wordt nog steeds vaak gebruikt als antivries in koelingen en vriessystemen. 
Olie is een bewijs en een teken voor het lekken op motoren of koelsysteem. Deze glycol 
testkit kan gebruikt worden op water en olie meetmonsters. Positieve resultaten in 
ethyleenglycol en andere 1,2 glycolen zijn detecteerbaar bij concentraties boven 30 mg / l. 
Deze kit is zoal toepasbaar bij onverklaarbare trillingen van het voertuig, dat geen 
foutgeheugen-ingang heeft, of als er schakelkwaliteit klachten zijn. Hier vindt u een compleet 
overzicht van alle auto-meters van PCE Instruments. Mocht u vragen hebben over de Glycol 
Test Kit Hi 3859, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u 
contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische 
medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze Glycol Test Kit HI 3859 en 
al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Chemische test kit voor de detectie (JA / NEE)-test van glycol    
(koelvloeistof) in ATF oliën 

 

 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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- Gebruiksgemak (ja / nee-test) 

- Met glycol standaard voor het 

  herkennen van een positief 

  resultaat (vergelijkingswaarde) 

- De glycol test kit bevat alles wat 

  nodig heeft voor de meting  

Opletten: meet steeds gebruikte olieën, 

ongebruikte olieën kunnen een foutieve 

positieve bevinding geven. Meet geen 

hete olie. Maak gebruik van de aanwezige 

in de glycol testkit HI 3859 glycol 

standaard (0,025%) voor de detectie van 

een positief resultaat (vergelijking 

waarde).  

 
Technische specificaties   

Meetbereik   Glycol hoeveelheden boven de 30 mg/l 
geven een positief resultaat (JA / NEE)-
test   

Analysemethode   Visueel met behulp van kleurenherkenning  

Monsterhoeveelheid  0,5 ml  

Aantal tests  25  

Verpakkingsgrote  235 x 175 x 115 mm  

Gewicht  380 g   

 
Omvang van de levering  
1 x HI 3859A-0 Glycol reagens 1 Flesje (125 ml), 1x HI 3859B-0 Glycol reagens 
zakje (25 St.), 
1 x HI 3859C-0 Glycol reagens zakje (25 St.), 1 x HI 3859 standaard glycol 0,025%,  
1 x druppelflesje (25 ml), 1 x plastic pippet (3ml), voor HI 3859A-0 reagens, 25 x 
plastic pipet (1 ml), 2 x glazen buisjes (10 ml) met deksel, 1 x borstel, 1 x handleiding  

 


