
Thermo Scientific 
Szkiełka mikroskopowe podstawowe

Jakość, bezpieczeństwo,
wydajność
Szkiełka podstawowe – umyte i wypolerowane 
do natychmiastowego użycia w różnych 
zastosowaniach.



Szkiełka sprawiają, że
wszystko staje się inne
Szkiełka ThermoFisher Scientific wykonane są z wyjątkowo białego szkła sodowo-wapniowego, produkowane zgodnie z najwyższymi 
standardami jakości przy użyciu technicznego "state-of-the-art"  w naszej Szwajcarskiej hucie.

• Zmniejszona zawartość żelaza dla uzyskania niskiej fluorescencji
• Zminimalizowany zielony połysk
• Gwarantowana optymalna, bezbłędna przezroczystość
• Czyste, umyte i wypolerowane do natychmistowego użycia
• Zapewnia jednolite nanoszenie krwi i łatwe zwilżanie,
• Szlif krawędzi zapobiega przypadkowemu skaleczeniu
• Bezpieczne w użyciu w zautomatyzowanych systemach laboratoryjnych
Właściwości produktu
• Wykonane z bardzo białego szkła sodowo-wapniowego o bardzo

małej zawartości żelaza
• Czyste, płaskie i nadajace się do natychmiastowego użycia
• Wyprodukowane zgodnie z ISO 8037/I o wymiarach: 26 x 76 x 1.0 mm

(+0/-1.0mm) lub BS7011. wymiarach: 25.5 x 75.5mm (+0.5/-0.0 mm)
• tolerancja grubości ±0.05 mm
• Opcjonalnie podwójnie matowione (20 mm)
• Inne grubości dostępne
• 0.6 do 0.8 mm 0.8 do 0.9 mm 1.0 do 1.2 mm
• 1.2 do 1.5 mm 1.5 do 1.8 mm 1.8 do 2.0 mm

Kody produktów
Konstrukcja
Szlifowane AAAA000001##02E

Szlifowane 45° ABAA000001##02E

Szlifowane 90° AGAA000001##02E

ADAA000001##02ESkośne krawędzie
Szlif z matową krawędzią          AAAA000001##12E

Szlif 45° z matową krawędzią  ABAA000001##12E

Szlif 90° z matową krawędzią    AGAA000001##12E

Skośna matowiona krawędź ADAA000001##12E
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Standardowe wymiary szlifu 45 ° i ukośne krawędzie obejmują obcięte 
narożniki, aby zapobiec zaciągnięciu lub zacięciu, zwłaszcza gdy jest 
ono stosowane w zautomatyzowanych systemach. Pozwala to uniknąć 
złamań szkła i kosztownych opóźnień. Obcięte naroża są opcjonalnie 
dostępne dla krawędzi o 90 ° i wzorów niestandardowych. Nasze 
szkiełka produkowane są z najwyższej klasy surowców opartych na 
sodzie wapiennej, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo.
Ultra białe szkło spełnia najwyższe możliwe standardy jakości. 
Naturalne zmiany mogą wystąpić, nawet jeśli szkiełka są dobrze 
przechowywane. Data końca przydatności naszej 12-miesięcznej 
gwarancji jest drukowana na każdym pudełku. Dostępne są opakowania 
tropikalne (opakowania próżniowe służące do ochrony szkła przed 
przyspieszonym utlenianiem spowodowanym wilgocią), aby zapobiec 
uszkodzeniu się szkła. Ten rodzaj uszkodzeń jest szczególnie 
prawdopodobny w miejscach o wysokiej wilgotności. Dostępne są 
również opcje "Szkło w celofanie" i / lub "pudełko w celofanie" w celu 
zapewnienia dodatkowej ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.
Włąściwości optyczne szkieł extra białych
Odbicie jako drugie lustro powierzchni: Całkowite odbicie Słońca (M = 2) 
jako odsetek normalnie padającej energii słonecznej odbitej od drugiego 
lustra powierzchniowego, gdy wzniesienie słońca wynosi 30 ° = 95,3%

Transmisja światła: Całkowite odbicie słoneczne (M = 2) jako odsetek 
normalnie padającej energii słonecznej przenoszonej, gdy wzniesienie słońca 
wynosi 30 ° = 91,5%
Współczynnik załamania światła: At λ = 546.07 nm = 1.5171 
Środek ciężkości = 2.479

Właściwości chemiczne dla szkiełek extra białych
Klasa hydrolityczna  3

Skład chemiczny dla szkiełek extra białych
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Cięte krawędzie - ekonomiczne 
rozwiązanie dla rutynowych 
zastosowań; Nieco większe ryzyko 
złamania w zautomatyzowanych 
systemach.

Krawędzie o szlifie 90° idealne do 
stosowania w automatach dzięki 
dużej powierzchni roboczej szkiełka.

Ground 45° edges – ensures uniform
blood smearing as the slide can be placed
immediately at the correct angle. Standard
size comes with clipped edges as
standard.

Beveled edges – ensures uniform blood
smearing thanks to ground 45° edges
along the narrow sides. Chamfered long
sides; standard size comes with clipped
edges as standard.

Cut edges – an economical solution for
routine applications; slightly higher risk of
breakage in automated systems.

Kanten mit 90° Schliff, in Kombination mit 
Eckenverrundung für den Einsatz im 
Automaten bestens geeignet, da sich den 
Greifern eine große Fläche zum
Aufnehmen der Objektträger bietet.

Szlif krawędzi 45 °  - zapewnia 
jednolite rozprowadzenie krwi, 
podczas gdy szkiełko można umieścić 
natychmiast pod właściwym kątem. 
Standardowy rozmiar jest 
standardowo wyposażony w obcięte 
krawędzie.
Ścięte krawędzie - zapewniają 
jednolite rozprowadzaniee krwi 
dzięki szlifowi 45 ° wzdłuż wąskich 
stron. Skośne długie boki; 
Standardowy rozmiar dostarczany 
jest z oszlifowanymi krawędziami 
w standardzie.
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