
SZÛRÉSTECHNIKA

A Szûréstechnika fejezethez kapcsolódó információs mellékletek - 5. , 6. és 7. számú 
melléklet - a katalógus végén, az M.4 oldaltól találhatók.

Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új szûréstechnikai eszközökrõl
a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat.
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A barcelonai tradicionális szûrõpapír gyártó a Filalbet 2008-ban vegyes 
vállalatot alapított a korábbi Schleicher & Schuell szûrõpapírok gyártójával, az
1584-ben alapított Hahnemühle-vel. Termékeiket most az ALBET®LabScience
márkanéven forgalmazzák. Ezen új név alatt – amely a két nagymúltú cég 
szakmai tudását és tapasztalait egyesíti – a legjobb minõségû szûrõpapírokat
ismerheti meg.

Az ALBET-Hahnemuehle szakértõinek folyamatos fejlesztõmunkája révén
szûréstechnikai termékeiket a piaci és vevõi igényeknek megfelelõen gyártja. 
A sikerük a szabványosított teszteljárásokon alapul, melyeket a lehetõ legma-
gasabb ellenõrzés mellett végeznek.
A minõségellenõrzési laborjaik az általános tesztmódszerektõl kezdve a
speciálisabb módszereken keresztül a beérkezõ nyersanyagok és késztermékek
ellenõrzéséig minden eljárást felügyelnek, dokumentálnak kivívva ezzel a magas
szintû vevõi megelégedettséget.

Szûréstechnikai mellékletek a katalógusban
A katalógus 4. számú mellékletében (M.4 oldal) a szûrõpapírok mûszaki
jellemzõit, és azok vizsgálati módszereit ismerheti meg. 
A 7. mellékletben (M.7 oldal) a fejezetben leírt applikációkon kívül további
szûréstechnikai alkalmazásokat ajánlunk.
Hasonlítsa össze és azonosítsa be meglévõ szûrõpapírjának típusát az ALBET
LabScience papírok típusával a 6. melléklet összehasonlító táblázata segít-
ségével.

ALBET LabScience szûrõpapírok és szûréstechnikai eszközök
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A kvantitatív és gravimetrikus vizsgálatokhoz használt szûrõpapírokat közel 100% alfacellulóz tartalmú nagy
tisztaságú cellulózból készítik. Ezeknél a típusoknál nagy jelentõsége van a papír alacsony hamutartalmának,
melyet savas kémiai kezeléssel érnek el. Az ALBET LabScience szûrõpapírok hamutartalma 0,004 %, mely
messze alatta marad a nemzetközi szabványokban megengedett értéknek. 
A nedvesen is szilárd hamumentes szûrõpapírokat fõként nyomás, illetve vákuum alatt történõ szûréshez
ajánljuk, valamint vizes, savas, vagy lúgos oldatokkal való munkához.

Szûrõpapírok kvantitatív vizsgálatokhoz

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció Hamu

(g/m2) (mm) (mp/100 ml) (μm) (%)

39.5891... FP589/1 gyors 79 0,19 50 12 – 25 0,004

39.5892... FP589/2 közepesen gyors 85 0,18 140 4 – 12 0,004

39.5894... FP589/4 közepesen gyors 81 0,17 170 4 – 7 0,004

39.5895... FP589/5 közepesen lassú 84 0,17 450 2 – 4 0,004

39.5896... FP589/6 lassú 74 0,15 900 2 – 4 0,004

39.5893... FP589/3 lassú 84 0,16 1.500 <2 0,004

Választható méretek és formák:

Kör alakú, átmérõ (mm): 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 200, 240

Íves szûrõpapír (cm): 46 × 57, 58 × 58

Kiszerelés:

Kör alakú: 100 db/doboz

Íves szûrõpapír: 100 ív/csomag

Hamumentes szûrõpapírok
Alkalmazás:
FP589/1 típus: - durva csapadékok (pl. vas- és alumínium-hidroxid, bizmut-, réz-,

vasszulfid stb.) szûrés
(fekete) - szilícium analízis, vízben található nehézfémek (ólom) megállapítása 
FP589/2 típus: - szulfidok, ólomkromát, kálciumoxalát, alkáliföldfém-karbonátok stb. 
(fehér) - mangán gravimetrikus meghatározása a vízben

- élelmiszer, talaj, és légszennyezõdési vizsgálatok
- építõipar és bányászat: szervetlen anyagok vizsgálata
- cementipar: Blaine-teszt és egyéb cementvizsgálatok
- kohászat: fémek meghatározása és vizsgálata

FP589/4 típus: - félkristályos csapadékok szûrése
(sárga) - zsiradékok meghatározása, természetes anyagok vizsgálata
FP589/5 típus: - PbSO4, CaC2O4, BaCrO4 (hideg csapadékok) szûrése
(piros) - vízben található zsírok és olajok vizsgálata

- cementek, iszap-, vas-, és acéltermékek összetevõinek vizsgálata
- talaj analízis: finom részecskék elkülönítése vízkivonásnál 

FP589/6 típus: - finomkristályos csapadékok szûrése
(zöld) - CaC2O4, PbSO4, BaSO4 (forró csapadékok) szûrése
FP589/3 típus: - báriumszulfát, ólomszulfát, cink- és nikkelszulfid szûrése
(kék) - zsírok, olajok vizsgálata (oldódó szennyezõdéstartalom)

- ivóvíz és csapadékok vizsgálata gravimetrikus, fotometrikus,
kolorimetrikus és lecsapásos módszerrel

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni:

39.(típus) (forma) (méret)

Szûrõpapír forma: Például:
kör alakú - 1 FP589/6 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.5896 1 90
íves - 3 FP589/2 típusú 46 × 57 cm-es íves szûrõpapír: 39.5892 3 4657

Szûrõpapír méret: az íves szûrõpapíroknál cm-ben, minden más esetben mm-ben adjuk meg a méretet.

i
További aplikációk a
7. számú mellékletben
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Nedvesen is szilárd, kvantitatív hamumentes szûrõpapírok
Alkalmazás:
FP1505 típus: - fehérjék meghatározása

- rostok meghatározása az állati húsokban
- cementvizsgálat

FP1506 típus: - fémek gravimetrikus meghatározása savas és lúgos oldatokban
FP1507 típus: - könnyû- vagy nemesfémek gravimetrikus vizsgálata: bárium és

ólomszulfát, nikkel és cinkszulfid, kálciumoxalát és kálciumfluorid

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció Hamu

(g/m2) (mm) (mp/100 ml) (μm) (%)

39.15051... FP1505 gyors 88 0,17 50 12 – 25 0,002

39.15061... FP1506 közepes 90 0,16 170 4 – 12 0,002

39.15071... FP1507 lassú 90 0,14 1.800 <2 0,002

Választható méretek és formák:

Kör alakú, átmérõ (mm): 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240 

Kiszerelés: 100 db/doboz.

A kvalitatív vizsgálatokhoz használt szûrõpapírokat közel 100 % alfa-cellulóz tartalmú
nagy tisztaságú cellulózból készítik. A minõségi analíziseknél nincs akkora jelentõsége a
szûrõpapír hamutartalmának (kvalitatív papíroknál max. 0,1 %), mint a kvantitatív vizs-
gálatoknál. 
A kvalitatív szûrõpapírokat három fõ csoportba soroljuk: 
- Általános célú szûrõpapírok 
- Alacsony hamutartalmú papírok 
- Nedvesen is szilárd, alacsony hamutartalmú szûrõpapírok

Szûrõpapírok kvalitatív vizsgálatokhoz

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír átmérõjét meghatározó számokat
beírni.

39.(kód elsõ része) (átmérõ)
Például:
FP1507 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.15071 90
FP1505 típusú 185 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.15051 185

i
További aplikációk a
7. számú mellékletben
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A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(típus) (forma) (méret)

Szûrõpapír forma: Például:
kör alakú - 1 420 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.420 1 90
hajtogatott - 2 FP0860 típusú 150 mm-es hajtogatott szûrõpapír: 39.0860 2 150
íves - 3 FP0905 típusú 45 × 45 cm-es íves szûrõpapír: 39.0905 3 4545

Szûrõpapír méret: az íves szûrõpapíroknál cm-ben, minden más esetben mm-ben adjuk meg a méretet.

Általános célú kvalitatív szûrõpapírok
Általános felhasználásra javasolt szûrõpapírok: kórházak, kutató központok, iskolák és
egyetemek, élelmiszeripar, cukorgyárak, olajfinomítók, borospincék, stb. vizsgálataihoz,
folyadékok tisztításához, valamint minták széles körben végzett kémiai elemzésének
elõkészítéséhez. 
Háromféle – sima, érdes és kreppelt – felülettel kaphatóak. A hajtogatott papírok idõ és
költséghatékony szûrési folyamatot eredményeznek – gyorsabb áramlási sebesség és
nagyobb töltési kapacitás.
420 típus: viszkózus anyagok (szirupok, olajok, esszenciák, és zsíros anyagok) szûrésére

Kód Típus Felület Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció

(g/m2) (mm) (mp/100 ml) (μm)

39.400... 400 sima gyors 80 0,18 35 35 – 40

39.420... 420 sima nagyon gyors 160 0,47 25 60 – 65

39.0860... FP0860 sima közepesen gyors 74 0,17 120 7 – 12

39.0859... FP0859 sima közepesen gyors 61 0,14 150 7 – 12

39.0903... FP0903 sima közepesen lassú 65 0,15 350 4 – 7

39.0858... FP0858 érdes közepesen gyors 75 0,17 110 7 – 12

39.0857... FP0857 érdes közepesen gyors 65 0,15 120 7 – 12

39.0856... FP0856 kreppelt gyors 66 0,25 40 12 – 25

39.0905... FP0905 kreppelt gyors 74 0,27 40 12 – 25

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): 400: 55

400, 420: 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 320, 400, 500

DP0860: 90, 110, 125, 150, 185, 240, 320

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): 400, 420: 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 

320, 400, 500, 650

DF0860: 150, 185, 240, 320

DF0859: 240

DF0958: 150, 185, 240, 320

Íves szûrõpapír (cm): 400, 420: 46 × 57*

FP0860, FP0859, FP0903, FP0858, FP0857, FP0905,

FP0856, FP0905: 45 × 45, 58 × 58

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz.

Hajtogatott: 100 db/doboz.

Íves szûrõpapír: 500 ív/csomag, *100 ív/csomag.
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Alacsony hamutartalmú kvalitatív szûrõpapírok
Alkalmazás:
FP604 típus: - vashidroxid, alumíniumhidroxid, és fémszulfid szûrése

- szerves oldatok és biológiai folyadékok rutin tisztítása
- élelmiszeripari analízisek

FP598 típus: - durva anyagok gyors szûrése, általános rutin laboratóriumi szûrések
- vastag anyagának köszönhetõen nagyobb mennyiségû töltetet is elbír

FP597 típus: - kálciumoxalát, fémszulfidok szûrése, talaj és magok vizsgálata
- élelmiszeripari vizsgálatok, sör és maláta vizsgálata

FP591 típus: - vastagsága miatt terhelhetõsége, nedvességgel szembeni ellenállása is 
nagyobb

- Büchner tölcsérhez
FP595 típus: - közepesen finom csapadékok szûrése

- szilárd anyag lebontása királyvízzel például ICP/AAS analízishez
- élelmiszeripari vizsgálatok, zsírtartalom meghatározás

FP593 típus: - báriumszulfát, cinkszulfid, stb. szûrése, talaj és trágyák vizsgálata
FP602h típus: - báriumszulfát (hideg csapadék), cinkszulfid, stb. szûrése, talaj-

vizsgálatok
- nagyon finom szemcsés csapadékok szûrése
- mintaelõkészítés spektro- és refraktométeres analízishez, HPLC-hez
- élelmiszeripari, italgyári laboratóriumi vizsgálatok

FP602eh típus: - ultrafinom szûrésekhez, környezeti vizsgálatokhoz

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció Hamu

(g/m2) (mm) (mp/100 ml) (μm) (%)

39.604… FP604 gyors 79 0,19 50 12 – 25 0,08

39.598… FP598 közepesen gyors 140 0,32 100 8 – 10 0,08

39.597... FP597 közepesen gyors 81 0,18 140 4 – 7 0,08

39.591... FP591 közepesen gyors 161 0,35 180 7 – 12 0,08

39.595... FP595 közepesen gyors 68 0,15 160 4 – 7 0,08

39.593... FP593 közepesen lassú 84 0,17 450 2 – 5 0,08

39.602 FP602 lassú 84 0,16 1.500 <2 0,08

39.602eh... FP602eh nagyon lassú 84 0,15 3.000 <1 0,08

Választható méretek és formák:

Kör alakú, átmérõ (mm): 42,5, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 200, 240, 320

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): 70, 90, 110, 125, 150, 185, 200, 240, 320

az FP591 típus nem kapható hajtogatott formában

Íves szûrõpapír (cm): 46 × 57 

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz.

Hajtogatott: 100 db/doboz.

Íves szûrõpapír: 100 ív/csomag.

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(típus) (forma) (méret)
Szûrõpapír forma: Például:

kör alakú - 1 FP604 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.604 1 90
hajtogatott - 2 FP595 típusú 125 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.595 2 125
íves - 3 FP602 típusú 46 × 57 cm-es íves szûrõpapír: 39.602 3 4657

Szûrõpapír méret: az íves szûrõpapíroknál cm-ben, minden más esetben mm-ben adjuk meg a méretet.

i További aplikációk a 7. számú mellékletben
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Nedvesen is szilárd, alacsony hamutartalmú kvalitatív szûrõpapírok
Alkalmazás:
FP1573 típus: - vashidroxid, alumínium-, króm-, rézszulfát, bizmut, kobalt, és vas

szûrése
- szilikon meghatározása vasanalízisben

FP1574 típus: - kálcium-oxalát, fémszulfidok, és bárium-szulfát szûrése
- légszennyezés kibocsátás vizsgálata (kéndioxid, ammóniagázok, stb.)
- olaj- és élelmiszeripar

FP1575 típus: - nagyon kis részecskék visszatartása, mint bárium-szulfát, cink szulfid,
stb.

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció Hamu

(g/m2) (mm) (mp/100 ml) (μm) (%)

39.1573... FP1573 gyors 88 0,17 50 12 – 25 0,05

39.1574... FP1574 közepes 90 0,16 170 7 – 12 0,05

39.1575... FP1575 lassú 90 0,14 1.800 <2 0,05

Választható méretek és formák:

Kör alakú, átmérõ (mm): 42,5, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 200, 240, 320, 500

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): 110, 125, 150, 185, 240, 270

Íves szûrõpapír (cm): 46 x 57 

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz.

Hajtogatott: 100 db/doboz.

Íves szûrõpapír: 100 ív/csomag.

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(típus) (forma) (méret)
Szûrõpapír forma: Például:

kör alakú - 1 FP1573 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.1573 1 90
íves - 3 FP1574 típusú 46 × 57 cm-es íves szûrõpapír: 39.1574 3 4657

Szûrõpapír méret: az íves szûrõpapíroknál cm-ben, minden más esetben mm-ben adjuk meg a méretet.

Az ALBET LabScience technikai felhasználási célú szûrõpapírok sima, érdes, kreppelt vagy
kartonlap kivitelben készülnek. Anyaguk szuperfinom cellulóz, gyapotszármazék vagy 
keverék. Számos applikációhoz az ipar minden területére a legelterjedtebb és speciális
vizsgálatokhoz kaphatók szûrõpapírok. 
Az Ön igénye szerint a megfelelõ feladatra alkalmas technikai tulajdonságokkal 
rendelkezõ különbözõ méretû szûrõpapírral állunk a rendelkezésére. 

Technikai felhasználású szûrõpapírok

Alkalmazás Érdes Kreppelt Sima

Cukrozatlan gyümölcslevek, borok, szeszek szûrése FP572 - FP3605 

Viszkózus folyadékok és emulziók szûrése FP1450 FP520bII -

FP572 FP520a-b -

Elektrolit fürdõk tisztítása FP1577 FP2772 FP5703

- - FP2589a-d

- - FP2294 

Nehezen tisztítható folyadékok, FPBF - FP22 

transzformátor olajok,motorolajok szûrése FP23

Nyomásszûrõ alkalmazása (védõpapír) FP1577 FP2411 -

- FP610 -

Forró víz szûrése, aktív szén részecskék eltávolítása - - FP2589d

Cobb-féle vízfelvétel meghatározása - - FP5703 

Festékanyag ellenõrzése textiliparban FP1450cv - -

Citocentrifuga papír citológiai diagnosztikához - - FP2589c-d
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Kód Súly Vastagság Pórus Ø Méret Kiszerelés

(g/m2) (mm) (μm) (cm)

39.2554657 140 0,24 >86 46 × 57 100 ív/csomag

39.RM25534657 140 0,24 >86 46 × 57 500 ív/csomag

39.BB255550 140 0,24 >86 50 50 m/tekercs

Magas abszorpciós szintet igénylõ általános laboratóriumi munkákhoz ajánlott kiváló
minõségû cellulóz rostokból készített itatóspapír. Felhasználhatók munkafelületnek
védelmére a laboratóriumban, laboratóriumi eszközök sterilizálásánál, gyógyszerkészít-
mények csomagolásara. 
540 típus: speciálisan alkalmazható a papír- és papírfeldolgozó iparban (Cobb-teszt).

Abszorbens (itatós) papírok

Kód Típus Súly Vastagság Pórus Ø Méret Kiszerelés

(g/m2) (mm) (μm) (cm)

39.57031010 FP5703 239 0,55 >75 10 × 10 100 ív/csomag

39.57031515 FP5703 239 0,55 >75 15 × 15 100 ív/csomag

39.57032323 FP5703 239 0,55 >75 23 × 23 100 ív/csomag

39.57034848 FP5703 239 0,55 >75 48 × 48 100 ív/csomag

Típus: 255 PE
A polietilén bevonatú szûrõpapírok felhasználhatók laboratóriumi asztalok, polcok
letakarására. Mivel a hátoldalon lévõ PE réteg megakadályozza a folyadékok áthatolását
savak, lúgok és egyéb folyékony vegyszerek véletlen kiömlésekor megvédi a károsodástól
az alatta lévõ felületet. Ez a nagy tömegû (120+20(PE) g/m2) és vastagságú 
(0,244 mm) speciális szûrõpapír íves vagy tekercs formában rendelhetõ az alábbi
méretekben. Ajánlott veszélyes anyagok használata közben. Felhasználható továbbá
magcsíráztatáshoz (papír közti módszer).

Polietilén bevonatú szûrõpapírok

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(típus) (forma) (méret)

Szûrõpapír forma: Például:
kör alakú - 1 FPGF50 típusú 25 mm-es kör alakú szûrõlap: 39.GF50 1 90
íves - 3 FQ-T típusú 203 × 254 mm-es íves szûrõlap: 39.FQT 3 203254

Szûrõpapír méret: az íves szûrõpapíroknál cm-ben, minden más esetben mm-ben adjuk meg a méretet.



SZÛRÉSTECHNIKA

üvegszálas és kvarcszálas szûrõlapok

5.9

V

Tel.: (1) 436-0790 Fax: (1) 250-1241

Üvegszálas és kvarcüvegszálas szûrõlapok
ALBET LabScience üvegszálas szûrõk (FPGF típus): 100%-os tisztaságú boroszilikát üvegbõl készülnek. 
Használata esetén a részecskék behatolnak a szûrõ szálai közé, ezért ezeket mélységi szûrõknek nevezzük.
Jellemzõik: 500 °C-ig hõállóak (FPGF10 típus 180°C-ig), nagy a stabilitás magas hõmérsékleten is, nagyon jó
vegyszereálló képesség, gyors áramlási sebesség és jó levegõáteresztõ képesség. Elõszûrõként megvédi a
membránokat az eldugulástól. 
ALBET LabScience kvarcszálas szûrõk (FQT típus): kötõ- és adalékanyagoktól mentes, tiszta kvarcszálakból
(SiO2) készülnek. Gyors áramlási sebesség, és kiváló levegõáteresztõ képesség jellemzi a szûrõket. 
Kiváló stabilitás 900°C-ig: a szûrõ anyagvesztése szélsõséges körülmények között (pl. savgõzökkel – HF savat
kivéve – végzett kísérletek közben) is minimális. 

Alkalmazás:
FPGF50 típus: - víz- és légszennyezõdési vizsgálatok, élelmiszer analízis, fehérje szûrés
FPGF51 típus: - membrán elõszûrõ, folyadékok elõszûrése, derítésére
FPGF52 típus: - lebegõ szilárd részek kiszûrése az ivó-, és az szennyvízbõl

- biokémiai vizsgálatok, fehérjeoldatok tisztítása, fehérje lecsapás
FPGF53 típus: - membrán elõszûrõ, gyógyszeripari és élelmiszeripari analízisek
FPGF55 típus: - minta és oldószerszûrés HPLC-hez, biokémiai vizsgálatok
FPGF6 típus: - radioaktív aeroszolok lerakódása, nukleáris erõmûvek felügyelete

- szerves és szervetlen szennyezõdések kimutatása vízben és szennyvízben
- szcintillációs vizsgálatok

FPGF8, FPGF9 típus: - DIN 53991 szerinti vizsgálatokhoz
- emisszió mérés, por mérése levegõben és gázokban, szûrés és portalanítás 

felügyelete, erõmûvek füstgáz vizsgálata, kamralevegõ tisztítása
FPGF10 típus: - membrán elõszûrõ iszaposodás ellen (organikus kötõanyagot tartalmaz)
FQT típus: - savas-, lúgos gázok és oldószerek szûréséhez,

- mérgezõ és szennyezõ anyagok mintavételezése és vizsgálata 
- környezetszennyezés: kipufogók, kémények és aeroszolok vizsgálata

Kód Típus Szál Kötõanyag Tömeg Vastagság Szûrési seb. Retenció 

anyaga (g/m²) (mm) levegõ (mp) (μm)

39.GF50… FPGF50 üveg nincs 56 0,29 19 0,7

39.GF51... FPGF51 üveg nincs 140 1,00 44 0,5

39.GF52... FPGF52 üveg nincs 54 0,28 25 0,6

39.GF53... FPGF53 üveg nincs 120 0,53 10 1,4

39.GF55... FPGF55 üveg nincs 75 0,40 67 0,4

39.GF6... FPGF6 üveg szervetlen 85 0,35 40 0,6

39.GF8... FPGF8 üveg szervetlen 75 0,35 12 0,6

39.GF9... FPGF9 üveg szervetlen 70 0,35 27 0,6

39.GF10... FPGF10 üveg szerves 70 0,35 n.a. 1,0

39.FQT... FQ-T kvarc nincs 85 0,45 <5 n.a.

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): FPGF50: 25, 37, 42,5, 47, 50, 55, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150

FPGF51: 25, 37, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 142, 150

FPGF52: 25, 37, 47, 50, 55, 70, 90, 110, 125, 150

FPGF53, FPGF55: 25, 37, 47, 55, 70, 90, 110, 125, 142, 150

FPGF6: 25, 37, 42,5, 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 142, 150, 185, 240

FPGF8: 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110

FPGF9: 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 142, 150

FPGF10: 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 142, 150

QFU: 37, 42,5, 47, 50, 55, 70, 90, 100, 110, 125, 150

Íves szûrõpapír (mm): FPGF50, FPGF52, QFH: 203 × 254

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz (üvegszálas) és 50 db/doboz (kvarcszálas).

Íves szûrõpapír: 100 ív/csomag (üvegszálas) és 50 ív/csomag (kvarcszálas).
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Típus: 900, 901
Az ALBET extrakciós hüvelyek nagy tisztaságú cellulózból kötõanyag nélkül készülnek.
Nagy szilárdsága és igen jó részecske visszatartási tulajdonságai teszik alkalmassá a
reprodukálható laboratóriumi mérésekre. A hüvelyek Soxhlet (900), Tecator (901) vagy
más típusú extraktor készülékekben használhatók. 
A méret kiválasztásnál ügyelni kell arra, hogy az alábbi méretek a belsõ átmérõre és a
teljes hosszra vonatkoznak, falvastagságuk mérettõl függõen változik.

Alkalmazás:
- zsíros-, olajos anyagok eltávolítása élelmiszerbõl, festékekbõl, lakkokból, bitumenes

anyagokból
- aeroszolok vizsgálata
- oldószerek mûanyagokra gyakorolt hatásának vizsgálata

Cellulóz extrakciós hüvelyek

Kód d × h Kód d × h Kód d × h

Soxhlet (mm) Soxhlet (mm) Soxhlet (mm)

39.90019090 19 × 90 39.90028080 28 × 80 39.90035060 35 × 60

39.90022060 22 × 60 39.90028100 28 × 100 39.90035080 35 × 80

39.90022070 22 × 70 39.90030060 30 × 60 39.90035100 35 × 100

39.90022080 22 × 80 39.90030070 30 × 70 39.90035110 35 × 110

39.90022100 22 × 100 39.90030080 30 × 80 39.90035150 35 × 150

39.90025060 25 × 60 39.90030100 30 × 100 39.90040123 40 × 123

39.90025070 25 × 70 39.90033060 33 × 60 39.90040150 40 × 150

39.90025080 25 × 80 39.90033080 33 × 80 39.90043123 43 × 123

39.90025100 25 × 100 39.90033094 33 × 94 39.90043150 43 × 150

39.90028060 28 × 60 39.90033100 33 × 100 Tecator

39.90028070 28 × 70 39.90033118 33 × 118 39.90126060 26 × 60

Falvastagság 33 mm-es belsõ átmérõig kb. 1,5 mm, 35 mm-tõl kb. 2,0 mm.

Kiszerelés: 25 db/doboz.

Típus: CFV, CFQ
Az ALBET üvegszálas extrakciós (CFV típusok) hüvelyek 100%-osan tiszta, kötõanyagok-
tól mentes boroszilikát-rostokból készülnek. Jellemzõik: magas terhelhetõség, kis
részecskék hatékony visszatartása, kiváló légáteresztõ képesség, jó stabilitás magas
hõmérsékleten (500ºC) is. Felhasználhatók cellulózrostokkal nem összeférhetõ vegyületek
kiszûrésére, légszennyezések, kémények gázkibocsátásának ellenõrzéséhez.
Magas koncentrációjú lúgokkal és savakkal szemben mérsékelten használható (ebben az
esetben a kvarcszálas hüvelyeket ajánljuk).
Az ALBET kvarcszálas extrakciós (CFQ) hüvelyek 100%-osan tiszta, kötõanyagoktól
mentes kvarc-szálakból (SiO2) készülnek. Jellemzõik: magas terhelhetõség, kis részecs-
kék hatékony visszatartása, kiváló légáteresztõ képesség, kiváló vegyi stabilitás magas
hõmérsékleten (900ºC) is. Felhasználhatók légköri vizsgálatokhoz, melyekhez az üveg-
szálas hüvelyek nem használhatók, magas hõmérsékleten és/vagy savas gázok jelen-
létében, gázokban elõforduló fémek vizsgálatához.

Üvegszálas és kvarcszálas extrakciós hüvely

Kód d × h Kód d × h Kód d × h

üvegszálas (mm) üvegszálas (mm) kvarcszálas (mm)

39.CFV19090 19 × 90 39.CFV30100 30 × 100 39.CFQ19090 19 × 90

39.CFV22080 22 × 80 39.CFV33094 33 × 94 39.CFQ26060 26 × 60

39.CFV25100 25 × 100 39.CFV43123 43 × 123 39.CFQ30100 30 × 100

39.CFV26060 26 × 60 39.CFQ33094 33 × 94

i További aplikációk a 7. számú mellékletben
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Kromatográfiás szûrõpapírok
Az ALBET LabScience kromatográfiás szûrõpapírok nagytisztaságú, 98%-nál nagyobb
alfa-cellulóz tartalommal készülnek, igen gondos eljárással. Adalékanyagokat nem tartal-
maznak, ezért ezek nedvesen is szilárd szûrõpapírok.
Alkalmazás:
FP2043a, FP2043b típus: - analitikai vizsgálatok, legtöbb kromatográfiás módszerhez
FP3469 típus: - analitikai vizsgálatok, legtöbb nagy szilárdságot igénylõ 

kromatográfiás módszerhez
FP2040b, FP2040b típus: - hosszú migrációs távolságokra, nagyon eltérõ Rf

értékekre
FP2043b típus: - analitikai vizsgálatok, elúciós elemzés
FP2316 típus: - mintaelõkészítés, nagy mennyiségû mintához
FP2668 típus: - mintaelõkészítés, nagy részecskék elektroforézissel

történõ szétválasztása
FP2727 típus: - mintaelõkészítés, különösen nagy mennyiségû minta

szétválasztása
FP5703 típus: - kamra szaturációs papír

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szívómagasság Méret

(g/m²) (mm) (mm/30 perc) (cm)

39.2040A4657 FP2040a gyors 85 0,21 160 – 190 46 × 57

39.2040A5860 FP2040a gyors 85 0,21 160 – 190 58 × 60

39.2040B4657 FP2040b gyors 120 0,26 160 – 190 46 × 57

39.2040B5860 FP2040b gyors 120 0,26 160 – 190 58 × 60

39.2043A4657 FP2043a közepesen gyors 90 0,17 95 – 115 46 × 57

39.2043A5860 FP2043a közepesen gyors 90 0,17 95 – 115 58 × 60

39.2043B4657 FP2043b közepesen gyors 120 0,22 95 -115 46 × 57

39.2043B5860 FP2043b közepesen gyors 120 0,22 95 -115 58 × 60

39.34694657 FP3469 közepesen gyors 192 0,35 55 – 75* 46 × 57

39.23165860 FP2316 közepesen gyors 165 0,34 105 – 125* 58 × 60

39.26685860 FP2668 nagyon gyors 320 0,90 145 – 165* 58 × 60

39.27275860 FP2727 nagyon gyors 700 1,30 155 – 185 58 × 60

39.57035858 FP5703 közepesen gyors 239 0,55 - 58 × 58

*mm/10 perc.

Kiszerelés: 100 ív/csomag. FP2668 - 50, FP2727 25 ív/csomag.

Blottoló (Blotting) papírok
Az ALBET LabScience blottoló papírok ultratiszta kromatográfiás papírból készülnek. 
A sima felületük miatt ezek a papírok egyenletes szívóképességgel bírnak.
BP002 típus: - Southern, Northern és Western blotting technika

- dot-blot és slot-blot analízis
- puffer felitatás

BP003 típus: - kolónia vagy vérlemez lízis 
- Western blottolási technika

BP005 típus: - félszáraz fehérje blotting technika

Kód Típus Jellemzõk Tömeg Vastagság Szívómagasság Méret

(g/m²) (mm) (mm/10 perc) (cm)

39.BP0024657 BP002 közepes abszorbencia 180 0,4 55 - 65 46 x 57

39.BP0034657 BP003 közepes abszorbencia 280 0,8 130 - 140 58 x 60

39.BP0054657 BP005 nagy abszorbencia 420 1,2 130 - 145 58 x 60

Kiszerelés: 100 ív/csomag. BP003 - 50, BP005 25 ív/csomag.

i Igény szerint egyéb méretekkel is az Ön rendelkezésére állunk
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Az ALBET LabSience választékában speciális alkalmazásokhoz használatos különleges
szuropapírok is megtalálhatók, legyen szó talajvizsgálatokról vagy élelmiszeripari
analízisekrol, illetve elválasztás-technikai alkalmazásokról. Az itt bemutatott termékeken
kívül - egyéni alkalmazásokhoz megfeleloen alkalmazható - más szuropapírok is besz-
erezhetok az Ön igényei szerint.

Szûrõpapírok speciális alkalmazásokhoz

Alacsony nitrogéntartalmú és foszfátmentes szûrõpapír
Nyersanyagok gondos válogatásával készített szûrõpapírok alacsony nitrogén és foszfát
tartalmat igénylõ kvantitatív vizsgálatokhoz. 

Szennyezõ elem tartalom: (ppm)
Ca K Na Cu Kn Mg Mn Fe N
0,10 0,04 0,18 0,04 0,003 0,02 0,001 0.02 0,09

FP512 típus: - alkalmazható foszfát és kálium meghatározása talajvizsgálatoknál
- vas és acélötvözetekben lévõ szulfidok meghatározása

FP2095 típus: - csapadékok elõkészítése Kjeldahl nitrogén meghatározáshoz

Kód Típus Tömeg Vastagság Szûrési sebesség 

(g/m²) (mm) (mp/100 ml)

39.512... FP512 76 0,16 1.500

39.2095... FP2095 85 0,17 650

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): 110, 125, 150, 185, 240

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz.

Hajtogatott: 100 db/doboz.

Fáziselválasztó szûrõpapír
Típus: 302 SF
A fáziselválasztó szûrõpapírok speciális impregnált bevonata lehetõvé teszi, hogy a
vízzel nem elegyedõ szerves oldószereket a víztõl könnyedén szétválasszuk. Ez a szûrõ-
papír a vizet nem engedi át, de a víznél nehezebb ill. könnyebb oldószerek akadálytalanul
átfolynak. Ezzel a papírral mód nyílik arra, hogy rövidebb idõ alatt elvégezzük az
elválasztást, mint az eddig használt rázótölcsérben történõ extrakcióknál. 

Kód Típus Tömeg Vastagság Szûrési sebesség 

(g/m²) (mm) (mp/100 ml)

39.302... 302 SF 97 0,18 1.200

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): 70, 90, 110, 125, 150, 185, 240

Kiszerelés: 100 db/doboz.

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és az átmérõjét meghatá-
rozó számokat beírni.

39.(típus) (forma) (átmérõ)
Szûrõpapír forma: Például:

kör alakú - 1 FP512 típusú 90 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.512 1 90
hajtogatott - 2 FP2095 típusú 125 cm-es hajtogatott szûrõpapír: 39.2095 2 125
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A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(típus) (forma) (méret)
Szûrõpapír forma: Például:

kör alakú - 1 FP287 típusú 110 mm-es kör alakú szûrõpapír: 39.287 1 110
hajtogatott - 2 FP2555 típusú 185 cm-es hajtogatott szûrõpapír: 39.2555 2 185

KIESELGUHR papír 
Típus: FP287, FP 287 d
A Kieselguhr szûrõpapír a legfinomabb zavarosságot okozó lebegõ részecskéket is 
visszatartja. Használata polariméteres vagy refraktométeres vizsgálatok elõtt, oldatok
elõszûrésére (pl., talajoldat, tejsavó kivonat, cukoroldat, vizelet stb.) ajánlott.

Kód Típus Tömeg Vastagság Szûrési sebesség 

(g/m²) (mm) (mp/100 ml)

39.287... FP287 154 0,35 650

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): 125

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): 150, 185, 240

Kiszerelés: 

Kör alakú: 100 db/doboz.

Hajtogatott: 100 db/doboz.

Íves: 100 ív/csomag.

Szûrõpapírok sör és maláta analízishez
Típus: FP2555
Speciális, közepesen gyors szûrési sebességû papírok az sör és maláta analízishez az
EBC (European Brewery Convention) által ajánlott eljárás alapján.
Alkalmazás: mintaelõkészítés maláta analízishez, széndioxid eltávolítása sörbõl.

Kód Típus Tömeg Vastagság Szûrési sebesség 

(g/m²) (mm) (mp/100 ml)

39.FP597 FP597 81 0,18 140

39.2555... FP2555 75 0,17 110

Választható méretek és formák: 

Hajtogatott forma, átmérõ (mm): FP2555: 185, 240, 320,  kör (mm): 185, 240

FP597: 125, 320

Kiszerelés: 100 db/doboz.

Szûrõpapírok élelmiszeripari cukoranalízishez
Ajánlott a cukorrépa kivonatok és gyümölcslevek szûréséhez, illetve ólomacetát
szûrésére gyümölcslébõl polarimetriás cukormeghatározás után. A kreppelt FP3459 és
FP3533 típusú szûrõpapírok ólomacetátot kiváltó VENEMA módszerhez alkalmasak.

Kód Típus Felület Jellemzõk Tömeg Vastagság Szûrési seb.

(g/m²) (mm) (mp/100 ml)

39.3000... FP3000 sima gyors 69 0,16 95

39.3002... FP3002 sima közepesen gyors 61 0,14 150

39.3003... FP3003 sima közepesen gyors 65 0,25 240

Választható méretek és formák: 

Kör alakú, átmérõ (mm): FP3000, F3002, FP3003: 185, 200, 250

Kiszerelés: 100 db/doboz.
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Csík és tekercs kiszerelésben kaphatóak, laboratóriumi és ipari mérésekhez egyaránt
ajánljuk. Könnyû szállíthatósága miatt helyszíni mérésekhez is kiválóan alkalmasak. A csík
kiszerelést a szennyezett mintákhoz ajánljuk.

pH indikátor papírok

Kód pH pH Kiszerelés

tartomány osztás

39.350000 0 – 14 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 100 csík/doboz

39.350111 1 – 11 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 5 m/tekercs

39.350114 1 – 14 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12-14 5 m/tekercs

Orientációs mérésekhez és pH beállításokhoz használatos színskála nélküli impregnált
indikátorpapírok. Elõnyös alkalmazás: sav-bázis reakciók általános vizsgálata: semlegesítés
vizsgálatára, ill. savasból lúgos tartományba vagy fordított irányba történõ átmenet
ellenõrzésére.

Lakmuszpapírok

Kód Szín pH Színváltás Színváltás Kiszerelés

tartomány savas irányba lúgos irányba

57.M91106 kék 8,0 – 5,0 kékbõl pirosba - 5 m/tekercs

57.M91107 neutrális 5,0 – 8,0 ibolyából pirosba ibolyából kékbe 5 m/tekercs

57.M91108 piros 5,0 – 8,0 - pirosból kékbe 5 m/tekercs

Válogatott cellulóz szálakból impregnálás nélkül készült vastag papírok. Antibiotikum és
szulfonamid rezisztenciavizsgálatoknál, a kórokozók identifikálásánál, illetve az adott in
vitro kemoterápiás körülményekkel szembeni viselkedésének vizsgálatánál használatosak.
A vizsgálat során a tesztlapokat a vizsgálandó antibiotikummal impregnálják, majd a
beoltott tápanyagra helyezik. A gyógyszerhatóanyag hatásfokától függõen kisebb-
nagyobb inhibíciós zóna keletkezik.

Antibiotikum-tesztlapok

Kód Típus Tömeg Vastagság Átmérõ Kiszerelés 

(g/m²) (mm) (mm) (db/doboz)

39.A22060 FP22 180 0,35 6 1.000

39.A2668060 FP2668 320 0,9 6 1.000

39.A3324060 FP3324 280 0,73 6 1.000

39.A22090 FP22 180 0,3 9 1.000

39.A2668090 FP2668 320 0,9 9 1.000

39.A22680127 FP2668 320 0,9 12,7 1.000

A mérlegpapír és a csónak sima, áttetszõ felülete biztosítja a veszteségmentes mérést.
Használatával elkerülhetõ a bemérõedény tisztítása.
A lencsetisztító papír optikai lencsék, küvetták tisztításához valamint metallográfiai csiszo-
latok védelmére készült speciálisan finom, lágy, fehér selyempapír, mely nem bolyhosodik.

Bemérõpapír, bemérõcsónak és lencsetisztító papír

Kód Típus Megnevezés Méret Kiszerelés

(mm) (db/doboz)

39.3600505 360 bemérõpapír 50 × 50 500

39.3601010 360 bemérõpapír 100 × 100 500

39.3601515 360 bemérõpapír 150 × 150 500

39.3655810 365 bemérõcsónak 58 × 10 × 10 100

39.3657023 365 bemérõcsónak 70 × 23 × 15 100

39.3101015 310 lencsetisztító papír 100 × 150 100
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Fecskendõszûrõk

ALBET LabScience fecskendõszûrõk összehasonlítása más gyártók termékeivel:

Megnevezés ALBET LabScience Millipore Sartorius

típus Millex típus típus

Cellulóz acetát fecskendõszûrõ JAC / JACS HV / SV / AA / HA / GS / GV MINISART

Üvegszálas fecskendõ-elõszûrõ JFV AP 17824Q

Regenerált cellulóz fecskendõszûrõ JCR HV / GV MINISART RC

Nylon fecskendõszûrõ JNY HN / GN -

Hidrofób PTFE fecskendõszûrõ JPT / JPTS FH / FG MINISART SRP

Cellulóz acetát fecskendõszûrõ
Típus: JAC, JACS 
Vizes oldatok és/vagy biológiai minták derítéséhez, tisztításához és szûréséhez ajánlott.
Különálló cellulóz acetát membránok ragasztás nélkül illeszkednek a speciális mûanyag házba.
Jellemzõi: egységes pórusstruktúra, alacsony adszorpció. A fecskendõszûrõk szinkó-
doltak, könnyebbé és praktikusabbá téve használatukat. A szûrõház bemeneti is kimeneti
nyílását ún. Luerlock zárással látták el, mely lehetõvé teszi két fecskendõ csatlakoz-
tatását soros szûréshez, kisebb és nagyobb pórusmérettel.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø28 mm (6,2 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: 0,3 / 0,15 ml (buborék pont elõtt / után)

Legmagasabb hõmérséklet: 50 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 4,5 bar (450 kPa)

Kód Kód Pórus Ø Áramlási seb. Buborékpont Szín

steril (μm) víz (ml/perc) nyomás (bar)

39.JAC02025100 39.JACS0202550 0,20 60 3,2 kék

39.JAC04525100 39.JACS0452550 0,45 160 1,6 sárga

39.JAC08025100 39.JACS0802550 0,80 350 0,8 zöld

39.JAC12025100 39.JACS1202550 1,20 400 0,7 piros

39.JAC50025100 39.JACS5002550 5,00 500 0,4 barna

Üvegszálas fecskendõ-elõszûrõ
Típus: JFV
Nagyszemcséjû minták gyors elõszûréséhez. Az 0,20 és 0,45 μm-es fecskendõszûrõkhöz
elõszûrõ szükséges. Különálló üvegszálas szûrõlapok ragasztás nélkül illeszkednek a
mûanyag (MBS) házba. 
Jellemzõi: nagy áramlási sebesség, nagy szûrés terület. A szûrõház bemeneti és kimeneti
nyílását Luer Lock csatlakozással látták el, így több fecskendõszûrõ összekapcsolható.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø28 mm (6,2 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: 0,5 / 0,25 ml (buborék pont elõtt / után)

Legmagasabb hõmérséklet: 50 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 4,5 bar (450 kPa)

Kód Pórus Ø Áramlási seb. Buborékpont Szín

(μm) víz (ml/perc) (bar)

39.JFV25100 0,7 600 0,5 fehér

Rendelési egység: 100 db.
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Cellulóz acetát-üvegszálas fecskendõszûrõ
Típus: JACFV
Vizes oldatok és/vagy biológiai minták tisztításához és szûréséhez ajánlott fecs-
kendõszûrõ. A cellulóz és üvegszálak ragasztás nélkül illeszkednek a mûanyag (MBS)
szûrõházba.
Jellemzõi: alacsony adszorpció, nagy áramlási sebesség, nagy szûrés terület. 
A szûrõház bemeneti és kimeneti nyílását Luer Lock csatlakozással látták el, így két
különbözõ fecskendõszûrõ összekapcsolható.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø28 mm (6,2 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: 0,4 / 0,23 ml (buborék pont elõtt / után)

Legmagasabb hõmérséklet: 50 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 4,5 bar (450 kPa)

Kód Pórus Ø Áramlási seb. Buborékpont Szín

(μm) víz (ml/perc) nyomás (bar)

39.JACFV02025100 0,20 60 3,2 kék

39.JACFV04525100 0,45 160 2,0 sárga

39.JACFV12025100 1,20 400 0,7 piros

Rendelési egység: 100 db.

Regenerált cellulóz fecskendõszûrõ
Típus: JCR
Kiváló ellenállás vizes és szerves oldatokkal szemben szûrés és sterilizálás során HPLC
analízisekhez.
Különálló regenerált cellulóz membránszûrõk ragasztás nélkül illeszkednek a polipropilén
(PP) házba.
Kémiailag ellenálló a legtöbb általános oldószerrel szemben. 
A szûrõház bemeneti nyílását ún. Luer zárással, kimeneti nyílását ún. Luer Slip
kivezetéssel látták el.

Kód Átmérõ Pórus Ø Áramlási sebesség (ml/min) Buborékpont

(mm) (μm) hexán metanol víz (bar)

39.JCR020450 4 0,20 3,5 1,5 0,5 2

39.JCR02015100 15 0,20 140 55 10 2

39.JCR02025100 25 0,20 230 160 60 2

39.JCR045450 4 0,45 10 3 1,5 3,4

39.JCR04515100 15 0,45 280 105 30 3,4

39.JCR04525100 25 0,45 430 325 100 3,4

Rendelési egység: 4 mm átmérõjû szûrõ esetében 50 db.

15 és 25 mm átmérõjû szûrõ esetében 100 db.

Technikai adatok:

Szûrõfelület Szûrõház Ø Szûrhetõ Visszatartás* Hõmérséklet Nyomás

Ø (mm) (cm2) (mm) mennyiség (ml) mértéke (ml) max (°C) max (bar)

4 0,07 12 <1 0,005 121 4,5

15 1,7 25 <5 0,15 / 0,03 121 4,5

25 4,8 33 <100 0,3 / 0,1 121 4,5

*buborékpont elõtt / után.

121 °C
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Nylon fecskendõszûrõ, hidrofil 
Típus: JNY
Elemzésekhez, minták és oldatok szûréséhez ajánlott HPLC számára. 
A nylon membrán ragasztás nélkül van rögzítve a polipropilén (PP) házba.
Alkalmas higított szerves oldószerekhez (pl. aceton). A szûrõház bemeneti nyílását ún.
Luerlock zárással, kimeneti nyílását ún. Luer Slip kivezetéssel látták el.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø25 mm (4,8 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: 0,4 / 0,23 ml (buborék pont elõtt / után)

Legmagasabb hõmérséklet: 121 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 4,5 bar (450 kPa)

Kód Pórus Ø Áramlási sebesség Buborékpont 

(μm) metanol (ml/perc) nyomás (bar)

39.JNY02025100 0,20 50 3,0

39.JNY04525100 0,45 80 2,0

121 °C

Poliéterszulfon (PES) fecskendõszûrõ
Típus: JPES, JPESS
A poliéterszulfon membránt tartalmazó fecskendõszûrõ a fizikai és kémiai tulajdonságai
miatt, vizes oldatok-, és agresszív anyagok szûrésénél alkalmazható a mûanyag ház
(MBS) ellenállóképességének határáig. A kis pórusméretû membrán ragasztás nélkül
illeszkedik a szûrõházba. 
Jellemzõi: kiemelkedõ áramlási sebesség, nagy szûrés terület, alacsony adszorpció,
kitûnõ áteresztõképesség még viszkózus fehérjeoldatok esetén is. A szûrõház bemeneti
és kimeneti nyílását Luer Lock csatlakozással látták el, így két különbözõ fecskendõ-
szûrõ összekapcsolható.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø28 mm (6,2 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: 0,3 / 0,15 ml (buborék pont elõtt / után)

Legmagasabb hõmérséklet: 50 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 4,5 bar (450 kPa)

Kód Kód Pórus Ø Áramlási seb. Buborékpont Szín

steril (μm) víz (ml/perc) nyomás (bar)

- 39.JPESS0102550 0,10 30 5 vörös

39.JPES02025100 39.JPESS0202550 0,20 160 2 kék

39.JPES04525100 39.JPESS0452550 0,45 400 0,7 sárga

Rendelési egység: nem steril szûrõ esetében 100 db.

steril szûrõ esetében 50 db.

i További aplikációk a 7. számú mellékletben
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Teflon (PTFE) fecskendõszûrõ
Típus: JPT
A legtöbb sav és erõs oldószer tisztítására és sterilizálására, gáztalanítására, vákuum
pumpa védelmére alkalmas, steril levegõ, gáz és aeroszol felhasználás esetén használható.
A teflon (PTFE) membrán ragasztásmentesen illeszkedik a polipropilén (PP) házba.
Jellemzõi: kitûnõ áteresztõképesség, nagy kémiai ellenállás a legtöbb oldószerrel és savval
szemben.
Vizes minták szûrése elõtt szükséges elõnedvesíteni (pl. izopropanollal). A szûrõház
bemeneti nyílását ún. Luer zárással, kimeneti nyílását ún. Luer Slip kivezetéssel látták el.

Technikai adatok:

Szûrõfelület Szûrõház Ø Szûrhetõ Visszatartás* Hõmérséklet Nyomás

Ø (mm) (cm2) (mm) mennyiség (ml) mértéke (ml) max (°C) max (bar)

4 0,07 12 <1 0,005 121 4,5

15 1,7 25 <5 0,23 / 0,1 121 4,5

25 4,8 33 <100 0,35 / 0,2 121 4,5

*buborékpont elõtt / után.

Kód Átmérõ Pórus Ø Áramlási sebesség (ml/min) Buborékpont

(mm) (μm) etanol metanol levegõ (bar)

39.JPT02015100 15 0,20 20 55 0,5 1,4

39.JPT02025100 25 0,20 45 160 1,2 1,4

39.JPT045450 4 0,45 2 4,5 0,1 0,9

39.JPT04515100 15 0,45 70 150 1,1 0,9

39.JPT04525100 25 0,45 130 260 1,8 0,9

* P = 1 bar (100 kPa)

Rendelési egység: 4 mm átmérõjû szûrõ esetében 50 db.

15 és 25 mm átmérõjû szûrõ esetében 100 db.

Polivinilfuorid (PVDF) fecskendõszûrõ
Típus: JPV, JPVS
Vizes oldatok szerves oldatok tisztítására ajánlott fecskendõszûrõ, mely ellenáll a
legtöbb oldószernek, még az agresszív savaknak és alkoholoknak is. A fecskendõszûrõ
ragasztóanyagot nem tartalmaz, a szûrõház polipropilén (PP).
Jellemzõi: alacsony adszorpció, alacsony UV-abszorpció. A szûrõház bemeneti és
kimeneti nyílását Luer Lock csatlakozással látták el, így akár több különbözõ fecs-
kendõszûrõ összekapcsolható.

Technikai adatok:

Szûrési felület: Ø24 mm (4,5 cm2)

Szûrõház átmérõje: 33 mm

Visszatartás mértéke: <1 ml

Legmagasabb hõmérséklet: 121 °C

Legmagasabb ajánlott nyomás: 5 bar (500 kPa)

Kód Kód Pórus Ø Áramlási seb. Buborékpont

steril (μm) víz (ml/perc) nyomás (bar)

39.JPV02025100 39.JPVS0202550 0,20 5 2,3

39.JPV04525100 39.JPVS0452550 0,45 26 1,1

Rendelési egység: nem steril szûrõ esetében 100 db.

steril szûrõ esetében 50 db.

121 °C

121 °C
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Membránszûrõk

ALBET LabScience membránszûrõk összehasonlítása más gyártók termékeivel:

Megnevezés ALBET LabScience Millipore Sartorius

típus típus típus

Cellulóz acetát membránszûrõ AC MF 111

Cellulóz nitrát membránszûrõ NC / NCS MF 113 / 114

Regenerált cellulóz membránszûrõ CR PVDF 184

Nylon membránszûrõ NY NYLON 250

Hidrofób PTFE membránszûrõ PT MITEX 118

Polikarbonát membránszûrõ PC ISOPORE 230

Típus: AC
Vizes mintákhoz, mikrobiológiai felhasználáshoz, fehérje szûréshez, táptalajok
készítéséhez ajánlott.
Ellenálló a szénhidrogénekkel, olajokkal, és a legtöbb alkohollal szemben.
Sterilizálható autoklávozással (121°C- vagy 134°C-on)  -sugárzással (25kGy), vagy
etilénoxiddal.
Stabilitását 180°C-ig, illetve 4-tõl 8 pH értékig (oldatokkal szemben) megõrzi.

Cellulóz acetát membránszûrõ, fehér

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.AC020…BL 0,20 120 24 >2,9

39.AC045…BL 0,45 120 69 1,9

39.AC065…BL 0,65 120 130 1,3

39.AC080…BL 0,80 120 200 0,8

*min/ml/cm2

Választható méretek:

Átmérõ (mm): AC020, AC045: 13, 25, 47, 90*, 100*, 142*, 293*

AC065: 25, 47, 142*, 293*

AC080: 13, 25, 47, 142*, 293*

Kiszerelés: 100 db/doboz, *25 db/doboz.

134 °C

csipesz2.41 és 3.6

i
További aplikációk a
7. számú mellékletben
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Típus: NC
Vizes oldatok tisztításához és fertõtlenítéséhez, mikrobiológiai elemzésekhez, és
csíraszámláláshoz ajánlott. Rendkívül homogén pórusszerkezete biztosítja a szûrõ
felszínén visszatartott részecskék egyenletes eloszlását.
Ellenálló a szénhidrogének és a szerves oldatok nagy részével szemben.
Sterilizálható autoklávozással (121°C)  -sugárzással (25kGy), vagy etilénoxiddal.
Stabilitását 130°C-ig, illetve 4-tõl 8 pH értékig (oldatokkal szemben) megõrzi.

Felhasználás:
Fehér membránok: - általános laboratóriumi felhasználáshoz.
Négyzethálós membránok: - telepszámlálására. A rács jól látható 3,1 × 3,1 mm-es

négyzetekbõl álló, zöld vagy fekete színû háló. A speciális
tinta nem mérgezõ, és teljesen baktériummentes.

Fekete membránok: - világos telepek vizsgálatához.

Cellulóz nitrát membránszûrõ, többféle kivitelben

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.NC045… 0,45 130 69 2,4

39.NC065… 0,65 130 130 2,0

39.NC080… 0,80 130 200 1,4

39.NC120… 1,20 130 320 1,0

39.NC300… 3,00 130 430 0,6

39.NC500… 5,00 130 570 0,5

39.NC800… 8,00 130 750 0,3

Választható kivitelek és méretek:

Kivitel: BL – fehér

BC – fehér alap, fekete négyzetháló

NC – fekete alap, fehér négyzetháló

VC – fehér alap, zöld háló

VVC – zöld alap, sötétzöld négyzetháló 

Méretek:

Kód Membrán átmérõ Kód Membrán átmérõ 

(mm) (mm)

39.NC045...BL: 13,25,37,47,90*,142*,293* 39.NC045...BC: 25,47 

39.NC065...BL: 25,47,142* 39.NC065...BC: 47 

39.NC080...BL: 13,25,37,47,90*,142*,293* 39.NC080...BC: 25,37,47 

39.NC120...BL: 25,47,90*,142*,293* 39.NC120...BC: 25,47 

39.NC300...BL: 13,25,47,142* 

39.NC500...BL: 13,25,47,90*,142*,293* 39.NC045...NC: 25, 47

39.NC800...BL: 13,25,47,142*,293* 39.NC065...NC: 47

39.NC080...NC: 47

39.NC120...NC: 25,47

Kiszerelés: 100 db/doboz, *25 db/doboz.

121 °C

A kódszámok kialakítása:
Az egyes táblázatokban feltüntetett kódok után kérjük a papír formáját és a méretét meghatározó
számokat beírni.

39.(kód kezdete) (méret) (kivitel)
Például:
fehér, 45 μm-es, 47 mm átmérõjû membránszûrõ: 39.NC045 47 BL
fehér alapon fekete négyzethálós, 80 μm-es, 25 mm átmérõjû membránszûrõ: 39.NC080 25 BC 

i További aplikációk a 7. számú mellékletben
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Típus: NCS
Átmérõ: 47 mm.
Alkalmazás: molekuláris biológiai nukleinsav- és fehérjekutatás, speciális analitikai kutatá-
sok, fágok és vírusok dúsítása és leválasztása, por méréstechnika, vizes oldatok szûrése.
Rendkívül homogén pórusszerkezete biztosítja a szûrõ felszínén visszatartott részecskék
egyenletes eloszlását. Ellenálló a szénhidrogének és a szerves oldatok nagy részével
szemben.
Újrasterilizálható autoklávozással (121°C)  -sugárzással (25kGy), vagy etilénoxiddal.
Stabilitását 130°C-ig, illetve 4-tõl 8 pH értékig (oldatokkal szemben) megõrzi.

Felhasználás:
Fehér membránok: - általános laboratóriumi felhasználáshoz
Négyzethálós membránok: - telepszámlálására. A rács jól látható 3,1 × 3,1 mm-es

négyzetekbõl álló, zöld vagy fekete színû háló. A speciális tinta
nem mérgezõ, és teljesen baktériummentes

Színes membránok: - világos telepek vizsgálatához (pl. fekete membránok jól
használhatók fluoreszkáló részek gyûjtéséhez, zöld
membránok a  mikroszkópos vizsgálatoknál kedvelt)

Cellulóz nitrát membránszûrõ, steril, többféle kivitelben

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.NCS02047BC 0,20 130 22 4,2

39.NCS04547.. 0,45 130 69 2,5

39.NCS06547.. 0,65 130 130 2,0

39.NCS08047.. 0,80 130 200 1,4

39.NCS12047.. 1,20 130 320 1,0

39.NCS30047BL 3,00 130 430 0,6

39.NCS80047BL 8,00 130 750 0,3

Választható kivitelek és a rendelési kódok kialakítása: 

BL – fehér Kód kezdete Kód vége a kiviteltõl függõen

BC – fehér alap, fekete négyzetháló 39.NCS04547 BL, BC, NC, VC, VVC

NC – fekete alap, fehér négyzetháló 39.NCS06547 BL, BC, NC, VC

VC – fehér alap, zöld háló 39.NCS08047 BL, BC, NC

VVC – zöld alap, sötétzöld négyzetháló 39.NCS12047 BL, BC, VC

Például:

fehér, 45 μm-es, 47 mm átmérõjû membránszûrõ: 39.NCS04547 BL

fehér alapon fekete négyzethálós, 80 μm-es, 47 mm átmérõjû membránszûrõ: 39.NCS08047 BC

Kiszerelés: 100 db/doboz.

121 °C

Kód Hidrofób Pórus Ø Vastagság Szûrési seb. Buborékpont 

rész (mm) (μm) (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.NCS3H04547BC 3 0,45 125 22 4,2

39.NCS6H04547BC 6 0,45 125 69 2,5

Kiszerelés: 100 db/doboz.

Típus: NCS3H, NCS6H
Átmérõ: 47 mm. 
Négyzetháló: fehér alapon fekete. 
A hidrofób szélû membránok szabványos NCS típusú szûrõk, melyek széleit hidrofóbbá
tették 3 mm (NCS3H típus) illetve 6 mm (NCS6H típus) szélességben. 
Felhasználás: – gyógyszerkészítményt tartalmazó minták elemzéséhez

Hidrofób szélû cellulóz nitrát membránszûrõ, steril, négyzethálós

121 °C
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Típus: CR
Alkalmazási terület: szerves és vizes oldószerek és keverékeiknek tisztítása, szûrése,
sterilizálása, gáztalanítására. Laboratóriumokban használt legtöbb oldószerrel kompatibilis.
Sterilizálható autoklávozással (121°C-on vagy 134°C-on), hõlégsterilizátorral (180°C),

-sugárzással (25kGy), vagy etilénoxiddal.

Regenerált cellulóz membránszûrõ, fehér

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.CR02047BL 0,20 160 16 4,4

39.CR04547BL 0,45 160 28 2,8

Választható méretek:

Átmérõ (mm): 47

Kiszerelés: 100 db/doboz

134 °C

Típus: PT
Gázok, minták, és szerves/szervetlen oldószerek szûrésére, sterilizálására,
szellõztetésére ajánlott. Alkalmazható továbbá erjesztéshez, tartályok szûréséhez,
fáziselválasztáshoz, automata levegõminõség meghatározó rendszerekhez.
Ideiglenesen hidrofób, kis nyomáskülönbségeknél nedvességmentesen lég- és
gázáteresztõ.
Kompatibilis nagyon erõs savakkal, kriofolyadékokkal, lúgokkal, agresszív szerves és
szervetlen oldószerekkel és közegekkel. 
Vizes minták szûrése elõtt kötelezõ elõnedvesíteni szerves oldószerrel, mint etanol,
metanol vagy izopropanol.
Sterilizálható autoklávozással (121°C-on vagy 134°C-on) és etilénoxiddal.

Teflon (PTFE) membránszûrõ, fehér

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) levegõ (l/min) nyomás (bar)

39.PT020..BL 0,20 65 0,2 1,0

39.PT045..BL 0,45 65 0,3 0,7

39.PT120..BL 1,20 65 1,6 0,45

39.PT500..BL 5,00 100 4,0 0,1

Választható méretek:

Kód Membrán átmérõ (mm) Kód Membrán átmérõ (mm)

39.PT020...BL: 13, 25, 47, 142*, 293* 39.PT120...BL: 13, 25, 47, 142*

39.PT045...BL: 13, 25, 47, 142*, 293* 39.PT500...BL: 25, 47, 142*  

Kiszerelés: 100 db/doboz, *25 db/doboz.

A kódszámok kialakítása:
A táblázatokban feltüntetett kódokba kérjük a membrán átmérõjét meghatározó számokat beírni.

39.(kód kezdete) (átmérõ) (kód vége)
Például:
45 μm-es, 47 mm átmérõjû teflon membránszûrõ:          39.PT045 47 BL

134 °C
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Típus: NY
Alkalmas vizes, lúgos és szerves minták szûréséhez, sterilizálásához és tisztításához
HPLC mérésekhez.
Jó vegyszer- és mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik.
Sterilizálható autoklávozással (121°C-on vagy 134°C-on) és etilén oxiddal.

Nylon membránszûrõ, fehér

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési sebesség Buborékpont

(μm) átlag (μm) (ml/perc) nyomás (bar)

39.NY020..BL 0,20 115 12 3,4

39.NY045..BL 0,45 115 26 2,2

Választható méretek:

Átmérõ (mm): 13, 25, 47, 90*, 142*, 293*

Kiszerelés: 100 db/doboz, *25 db/doboz.

134 °C

Típus: PC
Rendkívül világos és átlátszó felszíne révén sejttani elektromikroszkópos elemzéséhez
valamint vizek AOX tartalmának méréséhez ajánlott. A legtöbb színezõanyag nincs rá
hatással.
Sterilizálható autoklávozással (121°C-on vagy 134°C-on), és   -sugárzással, vagy etilén-
oxiddal.
Stabilitását 140°C-ig illetve, 4 és 8 pH érték közötti oldatokkal szemben megõrzi.

Polikarbonát membránszûrõ

Kód Pórus Ø Vastagság Szûrési seb. Szûrési seb. Buborékpont

(μm) (μm) levegõ (ml/min) víz (ml/min) nyomás (bar)

39.PC005..TL 0,05 25 <0,1 0 >101

39.PC010..TL 0,10 6 1,5 2,5 94

39.PC020..TL 0,20 10 3,0 10 57

39.PC040..TL 0,40 10 7,5 33 32

39.PC060..TL 0,60 10 7,5 60 22

39.PC080..TL 0,80 10 18 90 17

39.PC100..TL 1,00 12 20 130 14

39.PC300..TL 3,00 12 75 440 5,7

39.PC500..TL 5,00 17 60 700 3,5

39.PC800..TL 8,00 17 60 1.000 2,1

39.PC1000..TL 10,0 20 69 1.150 1,7

39.PC1200..TL 12,0 6 74 1.250 0,8

39.PC1400..TL 14,0 23 127 1.400 1,1

Választható méretek:

Átmérõ (mm): 13, 25, 47

Kiszerelés: 100 db/doboz.

A kódszámok kialakítása:
A táblázatokban feltüntetett kódokba kérjük a membrán átmérõjét meghatározó számokat beírni.

39.(kód kezdete) (átmérõ) (kód vége)
Például:
45 μm-es, 47 mm átmérõjû teflon membránszûrõ:          39.PT045 47 BL

A kódszámok kialakítása:
A táblázatokban feltüntetett kódokba kérjük a membrán átmérõjét meghatározó számokat beírni.

39.(kód kezdete) (átmérõ) (kód vége)
Például:
45 μm-es, 47 mm átmérõjû teflon membránszûrõ:          39.NY045 47 BL

134 °C

i További aplikációk a 7. számú mellékletben
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Speciális membránok, melyek elsõsorban nukleinsav (DNS, RNS) és fehérjék transzferé-
hez ajánlunk.
Anyagukat tekintve cellulóz nitrát, nylon és polivinilfuoridbõl (PVDF) készülhetnek
megerõsítéssel vagy anélkül. Kaphatóak kör alakú kivitelben, illetve íves vagy tekercs 
kiszerelésben a felhasználás jellegéhez igazodóan. 

ALBET LabScience transzfermembránok

Cellulóz nitrát transzfermembrán megerõsítés nélkül
NC típus: cellulóz nitrát transzfermembrán megerõsítés nélkül
Jellemzõk: - cellulóz acetát-mentes

- igen magas kötés és érzékenység  (nukleinsav kötés 100 μg/cm²)
- tökéletesen átnedvesedik, nem igényel metanolt, nem változik hidrofóbbá

a transzfer során
- alacsony háttér minden transzfernél, különösen fehérje blottolásnál
- könnyen blokkolható

Alkalmazás: - optimális felbontást igénylõ módszerek
- Western, Northern, Southern, dot/slot illetve, fehérje- és immuno-

blottolás
- radioaktívan jelölt, kromogén, kemilumineszcens kimutató rendszerek

NEC típus: cellulóz nitrát transzfermembrán, megerõsített
- erõs, nem pöndörödik, hajlik, szakad sütés után
- többszörös elõhívás
- további jellemzõiben azonos az NC típussal

Alkalmazás: - nagy mechanikai igénybevételnek kitett DNS, RNS, fehérje átvitelek
- többszörös hibridizáció
- csoport/plakk átoltás
- biotinilált detektálási rendszerek
- további alkalmazások azonosak az NC típussal

Kód Pórus Ø Méret Kiszerelés

(μm) (mm)

39.NC020202005 0,20 200 × 200 5 ív/csomag

39.NC02030301 0,20 300 3 m/tekercs

39.NC04508250 0,45 Ø 82 50 db/doboz

39.NC04508550 0,45 Ø 85 50 db/doboz

39.NC04513250 0,45 Ø 132 50 db/doboz

39.NC04513750 0,45 Ø 137 50 db/doboz

39.NC045151505 0,45 150 × 150 5 ív/csomag

39.NC045202005 0,45 200 × 200 5 ív/csomag

39.NC045222205 0,45 220 × 220 5 ív/csomag

39.NC04530301 0,45 300 3 m/tekercs

39.NC04520301 0,45 200 3 m/tekercs
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NY típus: Nylon transzfermembrán, megerõsített
Jellemzõk: - erõs, nem pöndörödik, hajlik, szakad sütés után

- hidrofil, nedvesítõ reagenseket nem igényel, nem változik hidrofóbbá a 
hibridizáció során

- a cellulóz nitrát membránnál magasabb kötõ képesség (kb. 350 μg/cm²)
- különbözõ méretû fragmensek kötésére alkalmas

Alkalmazás: - hagyományos DNS és RNS transzfer, neutrális vagy egyszeri próbák
- radioaktívan jelölt és nem radioaktív detektálási rendszerek
- Northern és Southern blottolás
- UV keresztkötés
- csoport/plakk átoltás

NYP típus: Nylon + (pozitív töltésû) transzfermembrán
Jellemzõk: - következetes eredmény 12 vagy több ismételt elõhívás során

- nukleinsav kötés 450 μg/cm², lúgos blottolás
- további alkalmazások azonosak az NY típussal

Nylon transzfermembrán

Kód Kód Pórus Ø Méret Kiszerelés

pozitív (μm) (mm)

39.NY020202005 - 0,20 200 × 200 5 ív/csomag

39.NY02030301 - 0,20 300 3 m/tekercs

39.NY04508250 39.NYP04508250 0,45 Ø 82 50 db/doboz

39.NY04508550 39.NYP04508550 0,45 Ø 85 50 db/doboz

39.NY04513250 39.NYP04513250 0,45 Ø 132 50 db/doboz

39.NY04513750 39.NYP04513750 0,45 Ø 137 50 db/doboz

39.NY045151505 39.NYP045151505 0,45 150 × 150 5 ív/csomag

39.NY045202005 39.NYP045202005 0,45 200 × 200 5 ív/csomag

39.NY045222205 39.NYP045222205 0,45 220 × 220 5 ív/csomag

39.NY04530301 39.NYP04530301 0,45 300 3 m/tekercs

39.NY04520301 39.NYP04520301 0,45 200 3 m/tekercs

PV típus: PVDF transzfermembrán megerõsítés nélkül
Jellemzõk: - hidrofób

- kémiai kompatibilitás az általánosan használt festési eljárásokkal
- alacsony háttér, magas érzékenység
- a magasabb kötõképesség megakadályozza a minta „túlfutását”
- különbözõ molekulasúlyú fehérjék (5 kD-tól 700 kD-ig) hatékony átvitelét

teszi lehetõvé
- BSA kötõ képesség 125 μg/cm² a nagyobb globuláris fehérjék esetében,

kisebb peptideknél nagyobb kötõ képesség
Alkalmazás: - Western blottolás és fehérje szekvencia kimutatás

- peptid térképezés, aminosav elemzés, Dot, Slot blottolás

Polivinilfuorid (PVDF) transzfermembrán

Kód Pórus Ø Méret Kiszerelés

(μm) (mm)

PV020202005 0,20 200 × 200 5 ív/csomag

PV02030301 0,20 300 3 m/tekercs

PV045151505 0,45 150 × 150 5 ív/csomag

PV045202005 0,45 200 × 200 5 ív/csomag

PV04530301 0,45 300 3 m/tekercs

PV04520301 0,45 200 3 m/tekercs
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A boroszilikát üvegbõl készült szûrõegység általános laboratóriumi szûrésekhez ajánlott.
Alkalmas vizes oldatok, szerves vagy korrozív folyadékok vákuumszûrésére.
A csiszolatokat alumínium szorító fogja össze. A szûrõtölcsér üveg fritjére 47 mm
átmérõjû membrán helyezhetõ. A szûrõtölcsér térfogata 300 ml, az ajánlott szívópalack
térfogata 1.000 ml, de ettõl eltérõ méretû palack is használható (ebben az esetben
másik dugót kell választani). Szûrési felület 9,6 cm2.

Üveg szûrõkészülék

Kód Megnevezés

39.EFV047300 szûrõkészülék (tölcsér, frit, szorító)

52.821010541F szilikon dugó átmenõ furattal a szûrõkészülék befogadására

52.821010541 szilikon dugó, tömör, a szûrõpalack lezárására (kifúrható)

51.2120154 szívópalack üveg olivával, 1.000 ml, DURAN üvegbõl

63.412022940 szívópalack üveg olivával, 1.000 ml, SIMAX üvegbõl

134 °C

Kód Megnevezés Szûregység 

térfogata (ml)

39.RF3100 három munkahelyes állvány komplett szûrõegységekkel 100

39.RF3500 három munkahelyes állvány komplett szûrõegységekkel 500

39.RF6100 hat munkahelyes állvány komplett szûrõegységekkel 100

39.RF6500 hat munkahelyes állvány komplett szûrõegységekkel 500

Szûrõállvány komplett szûrõegységgel, több munkahelyes
Anyaga: rozsdamentes acél
Használatával több minta egy idejû szûrése lehetséges, megnövelve a laboratórium

hatékonyságát.
A vákuum mindegyik szûrõegységben szabályozható, az állványon  talál-
ható szeleppel.
A rozsdamentes fritek biztosítják a szûrõ felszínén maradt baktériumok
vagy visszamaradt részecskék egyenletes eloszlását.

Technikai adatok:

Szûrõfelület nagysága: 12,5 cm2

Membrán átmérõk: 47 vagy 50 mm

Szûrési sebesség: 0,45 μm-nél 600 ml/perc, 0,2 μm-nél 200 ml/perc

Nyomás alsóhatára: vákuum.

Sterilizálható autoklávval (121°C vagy 134°C), hõlégsterilizátorral (180°C)

134 °C

Anyaga: rozsdamentes acél.
A fenti készülékek alapváltozata, tölcsér és frit nélkül hat és három munkahelyes kivitel-
ben. Az így leegyszerûsített készülékhez számos tartozék rendelhetõ, mint: steril (PE)
monitor, polipropilén (PP) tölcsér, polikarbonát (PC) szûrõegység (lásd a továbbiakban),
üveg szûrõtartó (30 ml, 250 ml) stb. 

Szûrõállvány szûrõegység nélkül, variálható, több munkahelyes

egyéb palack1.3

szilikon dugó1.8

A részletekrõl érdeklõdjön munkatársainknál!
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Polikarbonát (PC) szûrõegység
Zárt, komplett szûrõrendszer vákuumos szûréshez. Az alsó gyûjtõedény eltávolításával
kompatíbilis a fentiekben említett szûrõállványhoz. Sterilizálható autoklávval 121ºC-on.
Kód: 39.EPC250K

2

1

0

Kifejezetten vizes és/vagy agresszív minták tisztítására és sterilizálására tervezett szûrõtartók
többszöri használatra. A szûrendõ minta mennyiségétõl és fajtájától függõen hatféle szûrõtartó
rendelhetõ.
A nagyobb térfogató szûrõtartók kimenetei alkalmasak a nyomástartályhoz vagy perisztaltikus
pumpára való csatlakozáshoz. A rozsdamentes acél tartók folyadékleeresztõ szeleppel is el vannak
látva.

Szûrõtartók 5 – 1.000 ml térfogathoz

Kód 39.PF13P 39.PF13T 39.PF25P 39.PF25A 39.PF47P 39.PF47A

Térfogat 5 ml 5 ml 100 ml 100 ml 1.000 ml 1.000 ml

Applikáció vizes agresszív vizes agresszív vizes agresszív

minták minták minták minták minták minták /

és/vagy levegõ /

oldószerek gázok

Anyag polikarbonát teflon polikarbonát rozsdamentes polikarbonát rozsdamentes

(PC) (PTFE) (PC) acél (PC) acél

Zárás szilikon gyûrû - szilikon gyûrû teflon gyûrû szilikon gyûrû szilikon gyûrû

10 / 15 mm 20 / 26 mm 40 / 50 mm 42 / 47 mm

Szûrõ átmérõ 13 mm 13 mm 25 mm 25 mm 47 mm 47 mm

Szûrési felület 0,5 cm2 0,5 cm2 3 cm2 3 cm2 12,5 cm2 13 cm2

Be / kimeneti luer lock / luer lock / luer lock / luer lock / 10 mm/ 10 mm /

csatlakozás luer slip luer slip luer slip luer slip 10 mm 10 mm

Max. nyomás 7 bar 5 bar 7 bar 7 bar 7 bar 20 bar

Sterilizálási gõz 121 ºC gõz 134 ºC gõz 121 ºC gõz 134 ºC gõz 121 ºC gõz 134 ºC

lehetõség hõlég 180 ºC hõlég 180 ºC hõlég 180 ºC

50-100 literes térfogathoz is rendelhetõk szûrõtartók.

Technikai adatok:

Tölcsér kapacitás: 250 ml

Gyûjtõedény kapacitás: 250 ml

Membrán átmérõ: 47 mm

Szûrési terület: 12,5 cm2

Szûrési sebesség: 0,2 μm – 200 ml/perc, 0,45 μm – 700 ml/perc, 0,8 μm – 2 l/perc

Legnagyobb nyomás: vákuum vagy 2 bar



5.28 w w w . l a b o r e s z k o z k a t a l o g u s . h u

SZÛRÉSTECHNIKA

szûrõkészülékekV

Kód Típus Megnevezés Munkahely

55.200100 LSV-M1 pozitív nyomású vízszûrõ kompletten 1

55.200200 LSV-M2 pozitív nyomású vízszûrõ kompletten 2

55.200300 LSV-M3 pozitív nyomású vízszûrõ kompletten 3

55.200600 LSV-M6 pozitív nyomású vízszûrõ kompletten 6

Az üledékes vizek szûrésének jelentõs meggyorsítása válik lehetõvé az atmoszférikus
nyomás többszörösén üzemelõ nyomószûrõ használatával. Olyan mintát, amelyet 
vákuumos szûréssel kb. 4 órán keresztül szûrtek, a túlnyomásos szûrõvel, 3 bar-os
nyomással 1 percen belül lehetett leszûrni! 
A szûréshez – a további vizsgálattól függõen – használhatunk kompresszor által termelt,
vagy palackban tárolt levegõt, vagy akár egyéb (inert) gázt is. 
A nyomószûrõ maximális mûködési nyomása: 6 bar. 

Felépítés:
A szûrõegység erõs acélállványra van felszerelve, amelynek hosszát a munkahelyek száma
szabja meg. Az állvány felületkezelése lehetõvé teszi a nedves környezetben való
munkavégzést. A mintatér ûrtartalma 250 ml, a szûrõház anyaga polikarbonát, amelyet

egy fémbõl készített védõmaszk vesz körül. Minden kötõelem rozs-
damentes acélból készül. A csövezés könnyen oldható és csatlakoz-
tatható. Minden egyes munkahely külön-külön szabályozószeleppel
és manométerrel rendelkezik. Az egyes elemek szivárgásmentes
zárását gumigyûrûk („O”-gyûrûk) biztosítják. 

Mûködtetés:
A szûréshez egy 47–50 mm átmérõjû szûrõpapírt vagy membrán-
szûrõt kell a szûrõegység házában lévõ porózus korong (frit) tete-
jére helyezni. A polikarbonát szûrõtartály tetején található füg-
gõleges nyíláson keresztül kell a mintát beadagolni, amelyet majd az
„O”-gyûrõs tömítéssel ellátott zárócsavarral bezárunk. 
A töltõnyílás belsõ átmérõje 11,5 mm, így megfelelõ méretû töl-
csért is lehet használni a szûrõház feltöltésére. 
A szûrõház lezárását követõen a nyomásszabályozó szeleppel a
berendezés nyomás alá helyezhetõ,  és elvégezhetõ a szûrés. 
A szûrlet az állványra – a szûrõegység alá – helyezett edényben
gyûlik össze. Igény-szerint a túlnyomásos szûrõ alsó kifolyójára egy
csövet lehet csatlakoztatni, és a vizet egy nagyobb térfogatú
tartályban gyûjthetõ. A kifolyócsonk külsõ ármérõje 12 mm. 

Karbantartás:
A vízszûrõ kialakítása gyors munkát és könnyû tisztítást tesz
lehetõvé. A szûrõház alja egy mozdulattal kivehetõ az állványból, és
elmosható a mosogatóban. A készülék szét- és összeszereléséhez
nincs szükség semmiféle szerszámra.

Pozitív nyomású vízszûrô

Egyedi elképzeléseivel kapcsolatban
hívja fel munkatársainkat!

Technikai adatok:

Mintatér térfogat: 250 ml

Legmagasabb ajánlott nyomás: 6 bar

Szûrési felület: Ø50 mm (20 cm2)

Töltõnyílás mérete: Ø11,5 mm

Kifolyócsonk mérete: Ø12 mm (olivás)




