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Rozpuszczalniki do HPLC  

Zaletami rozpuszczalników do HPLC BAKER-ANALYZED s :  

 kontrolowana niska absorbancja promieniowania w UV,  

 minimalna pozostało  po odparowaniu,  

 stała, niska zawarto  wody,  

 kontrolowany, niezmienny współczynnik załamania wiatła,  

 słaba fluorescencja. 

Rozpuszczalniki Bakera maj  podan  na etykiecie nie tylko 

gwarantowan , ale i rzeczywist  zawarto  wszystkich istotnych 

zanieczyszcze . 

Program odczynników HPLC uzupełniaj  sole buforowe, a tak e 

odczynniki do tworzenia par jonowych. 

 

Rozpuszczalniki do LC-MS 

Odczynniki do LC-MS spełniaj  jednocze nie wysokie wymagania analizy HPLC oraz 

specyficzne wymogi spektrometrii masowej. Rozpuszczalniki J.T.Baker zawieraj  minimaln  

ilo  zanieczyszcze  organicznych oraz jonów, dzi ki czemu poziom tła chromatogramu jest 

bardzo niski, co oznacza wy sz  czuło  metody. 

 

Rozpuszczalniki do analiz pozostało ci organicznych 

ULTRA RESI-ANALYZED 

Rozpuszczalniki ULTRA RESI – ANALYZED s  specjalnie 

oczyszczane, stabilizowane i sprawdzane pod wzgl dem 

przydatno ci do zastosowa  w organicznej analizie ladowej.  

Głównymi zaletami rozpuszczalników s : 

 wysoka i stabilna czysto  

Mo na by  pewnym, e w 500 krotnie zat onym koncentracie rozpuszczalnika nie wyst pi  

adne piki wi ksze ni  10 pg/ml stosuj c GC-ECD i 5 ng/ml stosuj c GC-FID.  

 w ski pik czołowy  

 bezszumowa, stabilna linia podstawowa.  
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Rozpuszczalniki do UV-spektroskopii 

Rozpuszczalniki do UV-spektroskopii charakteryzuj  si  kontrolowan  nisk  absorbancj  

promieniowania w UV, minimaln  pozostało ci  po odparowaniu, stał , nisk  zawarto ci  

wody. Stosuj c rozpuszczalniki Bakera maj  Pa stwo pewno , e odczyt pochodzi z próby, 

a nie z rozpuszczalnika. 

 

Kwasy i standardy do analizy ladowej metali metod  AAS i ICP 

J.T.Baker zapewnia Pa stwu szerok  gam  kwasów i standardów do analizy ladowej metali 

metodami AAS i ICP: 

 

„BAKER ULTREX-ANALYZED” - ultra czyste kwasy, w 

których zawarto  ka dego z ponad 60 pierwiastków jest 

dokładnie zdefiniowana w warto ciach ppt (pg/g) i podana na 

certyfikacie analizy.  

„BAKER INSTRA-ANALYZED” - spektralnie czyste kwasy 

do mineralizacji próbek, w których zawarto  ka dego z 

ponad 25 pierwiastków jest dokładnie zdefiniowana w 

warto ciach ppb (ng/g) i podana na certyfikacie analizy. 

„BAKER-ANALYZED”, max 5 ppb Hg - spektralnie czyste 

kwasy do mineralizacji próbek (szczególnie pod k tem analizy rt ci), w których zawarto  

ka dego z ponad 25 pierwiastków jest dokładnie zdefiniowana w warto ciach 0,01-0,1 ppm i 

podana na certyfikacie analizy. 

„BAKER-ANALYZED”, kwasy do analizy, których czysto  jest wy sza ni  

konwencjonalnych odczynników cz.d.a. S  to kwasy, w których dokładnie zdefiniowana jest 

zawarto  ponad dwudziestu metali. 

Standardy metali do analizy ladowej 

STANDARDY PLAZMOWE do ICP i DCP (wzorce referencyjne) z certyfikatem analizy 

i oznaczeniem ponad 65 pierwiastków (metali) na poziomie rzeczywistym, z dat  gwarancji 

na ka dym opakowaniu. Wykonane s  z 99,999% spektralnie czystych metali lub ich soli.  
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PN-EN ISO 9001:2001
WEWN TRZNY SYSTEM

KONTROLI

 

BAKER INSTRA-ANALYZED- stabilizowane roztwory standardowe do ICP, DCP, AAS, 

polarografii. Maj  wiadectwo czysto ci i dat  gwarancji na ka dym opakowaniu. Wykonane 

s  z 99,99-99,999% spektralnie czystych metali lub ich soli.  

BAKER-ANALYZED- gotowe do u ycia standardy kationów do AAS i ICP. Wykonane s  ze 

spektralnie czystych metali lub ich soli.  

 

Inne odczynniki J.T.Bakera 

 Koncentraty buforów do uwalniana NOWO !  

 Rozpuszczalniki, kwasy i sole „czyste do analizy” 

i „czyste chemicznie"  

 ULTRAPURE BIOREAGENTS- odczynniki 

do biochemii i biologii molekularnej. 

 ReAquant - bezpirydynowe odczynniki do 

oznaczania wody metod  K.Fischera. 

 Roztwory mianowane i buforowe do analizy 

miareczkowej, woltametrii i amperometrii. 

 Odczynniki i kontrole do hematologii i 

diagnostyki medycznej  

 Zestawy BHP do neutralizacji kwasów, zasad, 

rozpuszczalników i rt ci. 

 Papierki wska nikowe ze skalami barwnymi do 

pH, jonów, twardo ci wody 

 

 

Wi cej informacji na temat produktów J.T.Baker mo na znale  na stronie internetowej producenta: 

http://www.mallbaker.com oraz w serwisie internetowym https://www.witko.com.pl/sklep/index.php. 
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