Gotowe do użycia kapsuły filtracyjne sprawiają, że filtracja dużych objętości jest
szybka i łatwa. Łącząc wysoką wydajność z innowacyjnymi właściwościami,
jednorazowe kapsuły filtracyjne umożliwiają bezpieczną, wysokowydajną i (tam
gdzie jest to wymagane) sterylną filtrację membranową cieczy, gazów i roztworów
krytycznych.
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Filtr o wysokiej skuteczności
wychwytywania cząstek stałych z
doskonałym przepływem; bardzo
skuteczny filtr wstępny
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Kapsuły filtracyjne Whatman™ znajdują zastosowanie
w wielu aplikacjach i dla wielu typów próbek. Znajdź
optymalny filtr, korzystając z naszego selektora filtrów.
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