
       Přehled a specifikace kolon firmy SGE 

Označení fáze Složení fáze Polarita 
Teplotní rozsah              

(°C) 
Příklady aplikací 

forte BP1 100% Dimethylpolysiloxan nepolární -60 až 340/360 pesticidy, herbicidy,... 

forte SolGel-1ms 100% Dimethylpolysiloxan na porézním skle nepolární 0 až 370/380 pesticidy, herbicidy,... 

forte BPX1 100% Dimethylpolysiloxan nepolární 30 až 400 pesticidy, herbicidy, petrochemie 

forte BP1 PONA 100% Dimethylpolysiloxan nepolární -60 až 300 PONA analýzy 

forte BP5 5% fenyl, 95% dimethylpolysiloxan nepolární -60 až 340 pesticidy, herbicidy, petrochemie 

forte BPX5 5% fenyl, 95% polysilfenylen-siloxan nepolární -40 až 360 pesticidy, herbicidy, petrochemie 

forte HT5 
5% fenylpolykarboran-siloxan, 95 % 

dimethylpolysiloxan 

mírně 

polární 
10 až 380/400 PCB kongenery 

forte HT8 8% fenyl polykarboran-siloxan 
mírně 

polární 
-20 až 370/380 PCB kongenery 

forte BPX35 35% fenyl Polysilfenylen-siloxan stř. polární 10 až 360/370 herbicidy, aromatické sloučeniny 

forte BPX608 35% fenyl Polysilfenylen-siloxan stř. polární 10 až 360/370 
organochlorované herbicidy, pesticidy, optimalizovaná 

kolona pro ECD 

forte BPX50 50% fenylpolysilfenylen-siloxan stř. polární 10 až 360/370 analýzy dle  EPA metodm farmaceutické aplikace 

forte BPX70 70% kyanopropylpolysilfenylen-siloxan polární 50 až 250/260 analýzy FAME 
 

forte BPX90 90% kyanopropylpolysilfenylen-siloxan polární 80 až 280 
separace aromatických sloučenini, vonných esencí, 

petrochemie 

forte SolGel-WAX polyethylenglykol (PEG) na porézním skle polární 30 až 300 
alkoholy, fenoly, kyseliny, více odolná proti přítomnosti 

kyslíku 

forte BP20 (Wax) Polyethylenglykol (PEG) polární 20 až 260/280 
analýzy alkoholů, ketomů, aldehydů, separace isomerů 

xylenů apod. 

forte BP21 (FFAP) polyethylenglykol (PEG) polární 35 až 240/250 separace volných mastných kyselin 

forte BP10 (1701) 14% kyanoproylfenylpolysiloxan polární -20 až 280/300 
separace organochlorovaných pesticidů dle EPA 608 a 8081 

metod 

forte BP225 polyethylenglykol (PEG) polární 40 až 230/250 FAME, karbohydráty, neutrální steroly 

forte BPX-

VOLATILES 
kyanopropylfenyl polysiloxan (Volatiles) polární 0 až 290/300 

analýzy VOC (EPA 624, SW-846 8240/8260) alkoholy (USP 

G43) 

forte BP624 kyanopropylfenyl polysiloxan (Volatiles) polární 0 až 230/240 
analýzy VOC (EPA 624, SW-846 8240/8260),alkoholy (USP 

G43) 
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