
Du trenger følgende:

Jodløsning (jod-kaliumjodid)

Reagensrør

Reagensrørstativ

Plastpipetter (3ml)

Engangssprøyte (20 ml)

Stivelse

Varenr. Produktnavn

841600-05 Jod-kaliumjodid, 50 ml i pipetteflaske

067590 Sentrifugerør PP 50 ml, 20 stk

031116 Reagensrørstativ PP Ø 30 mm, 3 x7 hull

014510 Dråpeteller i plast 3 mL, pk a 25

022030 Engangssprøyte plast 20 ml, 25 stk

Hvis du ikke har tilgang på stivelse kan du kjøpe potetmel i vanlig butikk.

031116 Reagensrørstativ PP Ø 30 mm, 3 x7 hull

Til forsøket trenger du CO2-indikator 

839800-1 CO2-indikator 100 ml

56620 Dramsglass (14ml) (130stk)

I Biologi på nett 1 trenger du utstyr til forsøket i uke 4

Husk at du må kjøpe pensumboken Biologi for lærere (2. utgave)

Viktig! Send inn din bestilling i uke 1 sånn at du mottar utstyret før 

uke 4 i kurset.

Ta kontakt hvis du har spørsmål til bestilling av utstyr til Biologi på nett 2 hvis du skal 

bestille dette i august.

Hvis du ikke har tilgang på alt utstyret ved din skole kan du få tak i tilsvarende utstyr fra 

Frederiksen Scientific i en samlet bestilling: 

For de som også skal ta Biologi på nett 2 anbefaler vi å bestille dette utstyret sammen 

bestillingen for utstyret til Biologi på nett 1.

*For best mulig resultat ved forsøket i Biologi på nett 2 anbefaler vi bruk av dramsglass i 

stedet for sentrifugerør. Det koster mer, men da vil du få nok glass til å gjøre forsøket 

med en skoleklasse hvis du ønsker det ved en senere anledning. Sentrifugerørene fra 

Biologi på nett 1 kan fint brukes, men resultatet blir ikke like tydelig. 

Sentrifugerørene fra bestilling til Bioloig på nett 1 kan vaskes og brukes på nytt*

Ubrukte dråpetellere fra Biologi på nett 1 kan brukes.

Det vil være nyttig å ha et ekstra reagensrørstativ hvis du skal bruke sentrifugerør til 

forsøket.

https://no.frederiksen.eu/shop/product/jod-kaliumjodid--50-ml-i-pipetteflaske
https://no.frederiksen.eu/shop/product/sentrifugeroer-pp-50-ml--20-stk
https://no.frederiksen.eu/shop/product/reagensroerstativ-pp-oe-30-mm--3-x-7-hull
https://no.frederiksen.eu/shop/product/draapeteller-i-plast-3-ml--pk-a-25
https://no.frederiksen.eu/shop/product/engangssproeyte-plast-20-ml--25-stk
https://no.frederiksen.eu/shop/product/reagensroerstativ-pp-oe-30-mm--3-x-7-hull
https://no.frederiksen.eu/shop/product/co2-indikator-100-ml
https://no.frederiksen.eu/shop/product/dramsglass-4-dram--14-ml



