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RASTREABILIDADE METROLÓGICA E METODOLOGIA DA CERTIFICAÇÃO
Metrological traceability and methodology used in the certification

PADRÕES UTILIZADOS

Standards used

CÓDIGO DESCRIÇÃO CERTIFICADO VALIDADE RASTREABILIDADE

Code Description Certificate Expiration Date Traceability

PV-097-0
Multímetro digital

RBC 20/1204
out/2021

SI – RBC
Digital multimeter Oct/2021

PV-564-0
Termômetro Digital

LV00017-48563-20-R0
dez/2021

SI – RBC
Digital thermometer Dec/2021

PV-467-0
Medidor de pH digital

LV00017-13372-20-R0
abr/2021

SI – RBC
Digital pHmeter Apr/2021

PV-039-G
MRC de  pH

DIMCI 0171/2018b
fev/2021

Inmetro
pH CRM Feb/2021
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O valor certificado do MRC foi obtido pela caracterização pelo método secundário, utilizando-se de uma célula 
potenciométrica diferencial de hidrogênio, na temperatura de 25,00 °C ± 0,10 °C.

A rastreabilidade metrológica foi estabelecida por meio da caracterização com um MRC produzido e 
caracterizado pelo método primário no Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), e 
utilizando equipamentos calibrados em laboratórios acreditados pela Cgcre (Coordenação Geral de 
Acreditação).

CRM  certificated  value  was  obtained  by  characterization  with  the  secondary  method,  using  a  hydrogen  differential  potentiometric  cell,  at  a  temperature of 
25.00 °C ± 0.10 °C.

Metrological traceability was established by characterization with a CRM produced and characterized by primary method in Inmetro (National Institute of Metrology, 
Quality and Technology), and using equipments calibrated in accredited laboratories by Cgcre (General Coordination for Accreditation).
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PRAZO DE VALIDADE

Shelf life

O lote do MRC referente a este certificado tem validade até 31/07/2022, na incerteza especificada.

A Visomes assegura a integridade deste material até a abertura de sua embalagem

A Visomes mantém um programa de monitoramento deste lote de MRC.

CRM batch that this certificate refers has a shelf life of 31/Jul/2022, in its specified uncertainty.

This CRM may be used after opened, as long it will be handled and stored according to the instructions contained in this certificate.

This certificate will not be valid if the CRM is damaged, contaminated, altered or if used less than the minimum volume stated in this certificate.

Visomes ensures the integrity of this material until the opening of the flask.

Visomes has a monitoring program of this CRM batch.

Any alteration on its certificated value observed during the monitoring period will be immediately communicated to the user.
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Este MRC poderá ser utilizado após aberto, desde que seja manuseado e armazenado de acordo com as 
instruções contidas neste certificado.

O certificado não terá validade caso o MRC seja danificado, contaminado, alterado ou se utilizada uma 
quantidade inferior ao volume mínimo estabelecido neste certificado.

Qualquer alteração no valor certificado observada durante o período de monitoramento será imediatamente 
comunicada ao usuário.
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