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ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ ЗА КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 
 

Филтърна хартия е за качествен анализ, направена от рафинирана целулоза 
със съдържание на алфа-целулоза от почти 100%, което им дава редица 
филтрационни свойства. Съдържанието на пепел не се променя при пост-
обработка. Качествената филтърна хартия е налични като листа, дискове и 
нагънати филтри. 
 
Технически характеристики 

 
 
F1001 клас- Средна скорост на филтрация 

Филтърна хартия с широк обхват на приложения. Средна скорост на 
филтрация и задържане на частици със среден размер. Често се използва за 
избистряне на течности. Традиционно, се използва в качествената аналитична 
сепарация при рутинна лабораторна работа, бързо филтриране на фини утайки 
като оловен сулфат, калциев оксалат и калциев карбонат. В селското стопанство, 
клас F 1001 се използва за анализ на почвата и в процедурите за изпитване на 
семена. В хранително-вкусовата промишленост, клас F1001 се използва при 
множество рутинни техники – филтрация на разтвори и намира приложение и в 
областта на образованието. При мониторинг замърсяването на въздуха се 
използват дискове, атмосферния прах се събира от въздушния поток и интезитета 
на оцветяването се измерва фотометрично. F1001 качествена филтръна хартия се 
предлага на дискове с диаметър от 25 до 650 mm. Предлагат се също и на листове. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1004 клас – Бърза скорост на филтрация 
Много висока скорост на филтрация с отлично задържане на грубите утайки 

като метални хидроксиди и сулфиди или гелообразни вещества. Предпочитана е 
при по-бърза филтрация на различни органични метални утайки, рутинно 
почистване на биологични течности, анализи в ХВП, мониторинг на замърсяването 
на въздуха (високи ставки и събирането на фини частици, не е критично). 
Предлагат се в диаметри от 47 до 320 мм. 
 

 
 
F1005 клас – Бавна скорост на филтрация 

Най-ниската скорост на филтрация и максимална степен на задържане на 
финни частици. Най-ефективна филтрация на най-малките частици. Предпочитана 
за избистряне на суспензии при анализи на вода и почви. Подходяща при 
филтруването на фини утайки като бариев сулфат, меден оксид, често използвана 
при избистряне на вина. Предлагат се в диаметри от 47 до 320 мм. 
 

 
 
 

Клас Скорост на 
филтрация 

 

Плътност 
 

g/m2 

Дебелина 
 

µm 

Задържане 
на частици 

µm 

Пепелно 
съдържание 

% 
F1001 Средна 85 190 10-13 <0.06 
F1004 Бърза 85 210 20-25 <0.06 
F1005 Бавна 85 170 3-5 <0.06 

Кат № Описание / Диаметър Опаковка Ед. цена в 
лв. без ДДС 

F1001-090 Качествена филтърна хартия ø 90 мм 100 бр. 6,00 
F1001-110 Качествена филтърна хартия ø 110 мм 100 бр. 7,00 
F1001-125 Качествена филтърна хартия ø 125 мм. 100 бр. 8,00 

Кат № Описание / Диаметър Опаковка Ед. цена в 
лв. без ДДС 

F1004-090 Качествена филтърна хартия ø 90 мм 100 бр. 6,00 
F1004-110 Качествена филтърна хартия ø 110 мм 100 бр. 8,00 
F1004-125 Качествена филтърна хартия ø 125 мм. 100 бр. 10,00 

Кат № Описание / Диаметър Опаковка Ед. цена в 
лв. без ДДС 

F1005-090 Качествена филтърна хартия ø 90 мм 100 бр. 6,00 
F1005-110 Качествена филтърна хартия ø 110 мм 100 бр. 8,00 
F1005-125 Качествена филтърна хартия ø 125 мм. 100 бр. 10,00 
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ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 
 

Филтърна хартия за количествен анализ предназначена за пробоподготовка и 
гравиметричен анализ. Направена от рафинирана целулоза с почти 100% 
съдържание на алфа-целулоза (максимално съдържание на пепел 0,007%).  
 
Технически характеристики 

 
F2040 клас- Средна към бавна скорост на филтрация (зелена лента) 

Безпепелна филтърна хартия с широко приложение. Скорост на филтрация 
средна към бавна. Типичните приложения включват гравиметричен анализ на 
множество компоненти и предварителна филтрация на разнообразни разтвори. 
Предпочитана филтърна хартия като основен филтър за разделяне на твърди 
вещества от водни екстракти, тестове за мазнини и масло във вода, като цяло 
анализ на почвата, количествено определяне на седименти в млякото. Подходяща е 
за по-фини утайки, като горещ бариев сулфат. Предлагат се в диаметри от 47 до 
320 мм. 

 
F2041 клас- Бърза скорост на филтрация (бяла лента) 

Количествена филтърна хартия с бърза скорост на филтрация, особено 
подходяща за аналитични процедури и изпитвания, които включват големи 
частици или гелообразни утайки (напр. метални хидроксиди и сулфиди). Също 
така се използва при анализ на води за съдържание на метали (Pb), количествен 
анализ на замърсяването на въздуха, в хранително-вкусовата промишленост, в 
хартиената промишленост, и т.н. Предлагат се в диаметри от 47 до 320 мм. 

 

 
 
 
 
 
 

F2043 клас – Средна скорост на филтрация (червена лента) 
Безпепелна филтърна хартия със средна скорост на филтрация и добро 

задържане  на средни и големи частици. Подходяща за гравиметрични анализи на 
гипс / варови суспензии. Клас F2043 се използва особено в металургични 
лаборатории. Типични приложения включват анализи в ХВП; анализ на почвата; 
мониторинг на замърсяването на въздуха, COD и TOC анализи, в сферата на 
минната и стоманодобивната промишленост, за теста Блейн в циментовата 
индустрия съгласно стандартите UNE 80-112-91 и EN 196 - 6, както и за 
извършване на други химични анализи на цимент. Предлагат се в диаметри от 47 
до 320 мм. 

 
F2044 клас – Бавна скорост на филтрация (синя лента) 

Филтър с бавна скорост на филтрация и задържане на фини частици. 
Подходяща при филтруване на фини утайки (студен бариев сулфат, оловен сулфат, 
цинкови и никелови сулфиди и др). Предлагат се в диаметри от 47 до 320 мм. 

 
F2045 клас – Много бърза скорост на филтрация (черна лента) 

Филтърна хартия с много висока скорост на филтрация, широки пори, 
изключително ниско съдържание на пепел. Намира приложения в ХВП: 
определяне съдържанието на пепел в храните, изпепеляване на проби плодов сок 
за фотометрични измервания (например фосфати); Анализи на отпадни води и 
утайки (DIN 38 409, част 2). Предлагат се в диаметри от 47 до 320 мм. 

Клас Скорост на 
филтрация 

 

Плътност 
 

g/m2 

Дебелина 
 

µm 

Задържане 
на частици 

µm 

Пепелно 
съдържание 

% 
F2040 Средна/бавна 80 170 7-9 <0.007 
F2041 Бърза 80 190 20-25 <0.007 
F2043 Средна 80 180 14-17 <0.007 
F2044 Бавна 80 160 2-4 <0.007 
F2045 Много бърза 80 210 25-30 <0.01 

Кат № Описание / Диаметър Опаковка Ед. цена в 
лв. без ДДС 

F2040-090 Количествена филтърна хартия ø 90 мм 100 бр. 10,00 
F2040-110 Количествена филтърна хартия ø 110 мм 100 бр. 13,00 
F2040-125 Количествена филтърна хартия ø 125 мм 100 бр. 16,00 

Кат № Описание / Диаметър Опаковка Ед. цена в 
лв. без ДДС 

F2041-090 Количествена филтърна хартия ø 90 мм 100 бр. 10,00 
F2041-110 Количествена филтърна хартия ø 110 мм 100 бр. 13,00 
F2041-125 Количествена филтърна хартия ø 125 мм 100 бр. 16,00 

Кат № Описание / Диаметър Опаковка Ед. цена в 
лв. без ДДС 

F2043-090 Количествена филтърна хартия ø 90 мм 100 бр. 10,00 
F2043-110 Количествена филтърна хартия ø 110 мм 100 бр. 13,00 
F2043-125 Количествена филтърна хартия ø 125 мм 100 бр. 16,00 

Кат № Описание / Диаметър Опаковка Ед. цена в 
лв. без ДДС 

F2044-090 Количествена филтърна хартия ø 90 мм 100 бр. 10,00 
F2044-110 Количествена филтърна хартия ø 110 мм 100 бр. 13,00 
F2044-125 Количествена филтърна хартия ø 125 мм 100 бр. 16,00 

Кат № Описание / Диаметър Опаковка Ед. цена в 
лв. без ДДС 

F2045-090 Количествена филтърна хартия ø 90 мм 100 бр. 10,00 
F2045-110 Количествена филтърна хартия ø 110 мм 100 бр. 13,00 
F2045-125 Количествена филтърна хартия ø 125 мм 100 бр. 16,00 
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ТАБЛИЦИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
 
 
 
 

ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ ЗА КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 
 

Скорост на 
филтрация 

CHM Whatman S&S M&N SSB 

Средна F1001 1 593 615 292 

Бърза F1004 4 604 617 288 

Бавна F1005 5 602eh 619 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ФИЛТЪРНА ХАРТИЯ ЗА КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 
 

Скорост на 
филтрация 

CHM Whatman S&S M&N SSB 

Много бърза F2045 - 589/1 - 388 

Бърза F2041 41 589/2 640w 389 

Средна F2043 43 589/5 640m 392 

Средна/бавна F2040 40 589/6 640md 390 

Бавна F2044 44 589/3 - 391 

 


