
Vergelijk het oppervlak van de tester na afloop van de opgegeven 
incubatietijd met de volgende afbeeldingen en bepaal het aantal kolo-
nievormende eenheden (KVE).  

BESTELLEN VIA6. RESULTAAT

Volgens de wet op de drinkwatervoorziening mag het aantal bacteriën  
de grens-waarde  van 100 KVE/ml niet overschreiden.
De grenswaarde voor overwegend in tanks opgeslagen drinkwater 
bedraagt 1.000 KVE/ml.
Opmerking: ook een klein aantal bacteriën kan bij stilstaand drink-
water zich zeer snel  vermenigvuldigen hetgeen kan resulteren in een  
aanzienlijke besmetting.
Mogelijke maatregelen: 
• Kwalitatieve analyse van het drinkwater door een gecertificeerd 

laboratorium
• Thermische en/of chemische desinfectie
• Regelmatig verversen (doorstromen) van het water 
• Gebruik van membraan-filters
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*Niet telbaar
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Science made simple
Ready, set, test

Small Colonies Large Colonies

10 1030 3050 50100 100300 300TNTC* TNTC*

*too numerous to count

1. Sample liquids OR surfaces 2. Incubate 3. Count

•  Fill the outer sheath with the 
fluid to be tested to the top 
line.

•  Insert the Sampler into the 
outer sheath.

•  Lay the Sampler membrane 
face down for 30 seconds. 

•  Discard the sample.

•  Wipe the surface of interest 
to be tested with the Swab.

•  Re-insert the Swab into the 
sheath containing sterile 
buffer solution.

•  Shake both pieces together 
30 times. By shaking the 
swab surface into the buffer 
solution, the buffer solution 
now becomes your liquid 
sample.

• Discard the Swab.

•  Once your sample is available, 
use the Sampler as a second 
part of the continuous test 
to determine and count 
bacteria, yeast, or mold that 
may be present.

•  Incubate with the  
membrane-side down.

•  See incubation conditions 
below.

•  Count the colonies or make  
a quick estimate using the 
Comparison Chart provided 
in the package and this 
brochure.
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www.aqua-free.comwww.aqua-free.com

Hoofdkantoor: 
Aqua free GmbH 
Winsbergring 31
22525 Hamburg, Germany
E-mail: info@aqua-free.com
Telefoon:  +49 (0)40 46899990
Fax: +49 (0)40 46899999

Aqua free B.V.
Luchthavenweg 81.231
5657 EA Eindhoven, Nederland
E-mail: info@aqua-free.nl
Telefoon:  +31 (0)40 3050092

Uw specialist voor 
waterhygiëne!

De snelle bacterie test

AquaTest
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Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg de 
aanwijzingen en tips.
Houd er rekening mee dat de AquaTest geen vervanging is voor 
de kwalitatieve analyse van uw drinkwater volgens de wet op de 
drinkwatervoorziening en dat alleen het aantal bacteriën kan worden  
bepaald. Kwalitatief onderzoek om te bepalen of er bv. sprake is van 
pathogene of coliforme bacteriën of schimmels is met deze methode 
niet mogelijk.
Let op de uiterste houdbaarheidsdatum op de achterzijde van de 
verpakking. Gebruik alleen AquaTests waarvan de houdbaarheids-
datum nog niet is verstreken.

Met de AquaTest van Aqua free kunt u zelf snel en gemakkelijk een 
kwantitatieve bepaling van het aantal bacteriën in uw drinkwater uit-
voeren. De verfijnde techniek van de sneltester, die bestaat uit een 
membraanfilter en een ‘voedingsbodem’ in een compact design, 
zorgt voor nauwkeurige resultaten. De AquaTest stelt u in staat  
uw water te onderzoeken op bacteriën die evt. schadelijk kunnen zijn 
voor uw gezondheid.

 
De AquaTest van Aqua free dient om het drinkwater te onderzoeken 
op het totale aantal microben en geeft een oordeel over de kwaliteit 
van het water. Mogelijke toepassingsgebieden zijn:

■  Tanks en drinkwatersystemen in campers  

■  Tanks en drinkwatersystemen en op jachten  

■  Overige drinkwatersystemen

Haal de tester  
voorzichtig uit de 
beker, zonder het 

testoppervlak  
van de tester  
aan te raken.

Doe de tester in de 
volle beker en zet  

deze twee minuten  
weg met het  
testoppervlak 
naar beneden.

Doe de tester terug 
in de lege beker en 

bewaar deze met het 
testoppervlak naar 

beneden.

De incubatietijden  
zijn te vinden bij  

punt 5 in de tabel.

Giet het  
water dat u  
wilt testen,  
in de beker  
(ca. 18 ml).

Haal de tester
 voorzichtig uit de Beker 

en giet deze leeg.

Verwijder de tester 
en bepaal het aantal 

kolonievormende 
eenheden a.h.v. 
de vergelijkende  

afbeeldingen.

Temperatuur IIncubatietijden
Kamertemp. 7 dagen

25°C 72 uur
35°C 48 uur

De incubatietijd van de AquaTest is afhankelijk van de volgende 
incubatietemperaturen:

1. LET OP 4. UITVOERING

5. INCUBATIETIJDEN

2. PRODUCTBESCHRIJVING

3. STREKKING


