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From:
To:
Subject:
Date:

Ada Kristoffersen
Jakob Hatteland
RE: Analyse av tungmetaller
Friday, June 05, 2015 08:53:10

Hei!

Beklager at dette har tatt litt tid. Vi har nå fått sjekket dette ordentlig opp. For å være sikker på å få
oppsluttet Kvikksølvsulfid må vi oppslutte med kongevann. Vi kan også utføre denne oppsluttingen
på lab, det er en egen bestillingskode for dette.
Med vennlig hilsen / Best regards
Ada Kristoffersen
ASM

Phone: +47 94 50 42 70
e-mail: Ada.Kristoffersen@eurofins.no

From: Jakob Hatteland [mailto:Jakob@hatteland.com]
Sent: 19. mai 2015 13:59
To: Mona Iren Hjemaas Granerud
Subject: Analyse av tungmetaller

Hei Mana Iren
Forstår jeg det riktig så er analyse av tungmetallene, inkludert Hg Analyse SLM99, basert på at dere
varmer opp prøven sammen med Salpetersyre og Hydrogenperoksid?
Mitt spørsmål er da, vil HgS (Kvikksølvsulfid) bli oppløst og målt?
Kvikksølvsulfid er uløselig i salpetersyre, også varm salpetersyre, men jeg vet ikke om tilsetting av
Hydrogenperoksid gjør at det blir oppløst på samme måte som i kongevann?
Med vennlig hilsen

Jakob Hatteland
Styreformann
Jakob Hatteland Resources AS
Direkte:   +47 52 765337       
Mobil:      +47 9003 2221
Sentral:   +47 5276 3300
Vi gjør oppmerksom på at denne e-postmeldingen kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis De ved en feil mottar e-posten,
ber vi Dem vennligst informere avsender om feilen gjennom å bruke svarfunksjonen. Samtidig ber vi Dem slette epostmeldingen i Deres datasystem uten å videresende eller kopiere den.
Selv om e-posten og alle vedlegg, etter vår overbevisning, er fri for virus og andre feil som kan påvirke datamaskinen eller
IT-systemet der den mottas og leses, åpnes den på mottakerens egen risiko. Vi påtar oss ikke ansvar for tap eller skade

som er oppstått i forbindelse med åpning eller bruk av e-postmeldingen.
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