
  Código

  Nº EAN

  Fabricação

  Validade

Densidade

Aparência

Matriz

1,00 g/mL

Líquido incolor e livre de 

sedimentos.

Água (H2O)

6,86

Valores de pH em diferentes Temperaturas

Temperatura

Composição

Fosfato de Potássio 

Monobasico, Fosfato de 

Sódio Bibásico Anidro em 

Água

CNPJ: 68.210.657/0001-17

Rua Crisolita n° 145; Recreio

Campestre Jóia Indaiatuba -

SP; CEP: 13347-060 Fone.

55 (19) 3114-9250

FGQ 050- CERTIFICADO DE 

ANÁLISE

SOL. TAMPAO pH 6,86 RASTREAVEL AO NIST 250mL

DOCUMENTO CONTROLADO

  Descrição do Produto

  CAS

  Fórmula Molecular

  Peso Molecular

  Lote

P.01.0267.021.24.75

78998124039142

21/06/2019

21/06/2022

Condutividade

6,89

Método

Visual

Resultado do Lote

De Acordo

1,00 g/mL

Líquido incolor e livre de 

sedimentos.

Água (H2O)

[7778-77-0]

ND

ND

105893

EspecificaçãoItem Analisado

Condutividade Temperatura Condutividade Temperatura

10ºC

20ºC

Informações

Incerteza

Rastreabilidade

O valor de pH e incerteza foram determinados pelo método eletrométrico POPANFQ-01 em 

pHmetro com resolução de 0,1mV calibrado eletronicamente com padrões RBC e empregando 

materiais de referência NIST, que são rastreados ao Eletrodo Padrão de Hidrogênio (EPH). A 

resposta do equipamento de medição utilizado na rastreabilidade apresentou uma eficiência 

superior a -58 mv/pH ou 98%. NIST SRM 186g

25ºC

30ºC6,86

6,86 6,86

6,91

40ºC

50ºC

Este padrão de pH foi preparado pela dissolução de Fosfato de Potássio Monobásido Anidro e 

Fosfato de Sódio Bibásico Anidro com pureza analítica, em água purificada com condutividade 

menor que 2 µS/cm, assim resultando em um pH nominal de 6,86 a 20ºC. É destinada 

principalmente para calibração de pHmetros. Além dos sais dissolvidos, contém em sua 

formulação microbiocidas específicos que evitam o crescimento de fungos e bactérias, 

aumentando com isso a estabilidade da solução quando armazenada em condições ambientais. 

Apresenta também corante que facilita a identificação da solução durante a calibração e permite 

visualização de contaminações e diluições acidentais. 

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: U = (2 uc) 

Onde uc é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza 

de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003). O valor de U reportado corresponde a 

duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, 
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  Observações:

Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais;

Certificado emitido eletrônicamente, dispensa assinatura;

789981240391422106201921062022105893
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Certificado nº

Utilização

Manter sempre a solução tampão no frasco original e descartar as frações utilizadas nas 

calibrações. Nunca retornar frações utilizadas para o frasco original, já que este procedimento 

pode acarretar contaminações que provocam a degradação da solução tampão.  Conservar os 

frascos tampados em local seco, livre de vapores químicos. 

Armazenar em temperatura ambiente (15ºC – 30ºC).


