
Ještě čistější než vyžaduje norma:

Speciální 180mm dlouhé skleněné kolonky, ideální k naplnění 
10 ml vzorku při manuálním zpracování.

Alternativou jsou 105mm dlouhé skleněné kolonky určené pro 
manuální nebo automatizovaný provoz.

chybovým hodnotám.

Silikagel připravený k okamžitému použití, aktivovaný při 400 °C,
dodávaný v uzavíratelné hliníkové lahvi s certi�kátem kvality. 

Velmi jednoduchá manipulace pro manuální nebo plně automatizo-
vané aplikace s FREESTYLE SPE-EVA, pro zpracování vzorku 
přečištěného a zakoncentrovaného v 1ml lahvičce bez manuálních 
mezikroků.

 

 

  
 

 

 
 

 

Speciální skleněné kolonky 
pro analýzu MOSH / MOAH 
(nasycené uhlovodíky minerálních olejů a aromatické uhlovodíky minerálních olejů) podle DGF C-VI 22 (20)

 

Ready-to-use 

-
-

Metodou zpracování dle DIN EN 16995: 2017 lze u vzorků dosáhnout přesných 
výsledků do koncentrace 10 mg/kg. Až desetkrát citlivější výsledky poskytuje 
později vyvinutá metoda DGF. Ve srovnání s předchozí konvenční metodou je 
vyžadováno dodatečné vyčištění pomocí oxidu křemičitého ve skleněných SPE 
kolonkách s následným odpařením. 

Firma LCTech nabízí speciální vysoce kvalitní skleněné kolonky s vhodnými mate-
riály pro implementaci nové metody ve vaší laboratoři. Lze si vybrat mezi manuál-
ním zpracováním nebo plně automatizovaným provozem na robotické platformě 
FREESTYLE SPE-EVA.

Manuální i automatizované zpracování?
Volba je na Vás!



LCTech glass columnsFREESTYLE SPE-EVA

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
P/N Název

Množství/
balení

19600 c  
600 g 

19529 Pomůcka pro dávkování pro láhev s oxidem křemičitým MOSH/MOAH (kat.č. 19600); díly 
s kontaktem s oxidem křemičitým z oxidu hlinitého, opakovaně použitelné, s těsněním PTFE 
pro opakovatelné uzavření; délka cca 120 mm

 
1 ks

11156  Skleněná kolonka, délka 180 mm, pro manuální použití, použitelný objem cca 25 ml 110 ks

19619 Plnící pomůcka (POM) pro skleněné kolonky kat. č. 11156 1 ks

19620 Plnicí nástroj (PTFE) pro skleněné kolonky kat.č. 11156 s jehlovým perem, pro snadné  
1 ks

10374 Skleněná kolonka, délka 105 mm, pro manuální a automatizovanou manipulaci, použitelný 
objem cca. 14 ml

100 ks

14164 1 ks

19608 Plnicí nástroj (PTFE) pro skleněné kolonky kat.č. 10374 s jehlovým perem, pro snadné  
1 ks

18560 100 ks

17835 100 ks

11043 Adaptér pro skleněné kolonky (od kolonky po Luer), opakovaně použitelný 10 ks

Silica gel,  
ready-to-use
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Plnící pomůcka (POM) pro skleněné kolonky kat. č. 10374

Filtr ze skleněných vláken pro skleněné kolonky, bez pojiva, 15 x 1.06 mm, pečitelný  

pečitelný


