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opis zakres pH lub rodzaj opak. nr kat.
Paski wskaźnikowe 

uniwersalne pH 0,0 - 12,0 100 szt. EU00000001

Paski wskaźnikowe Czerwień Kongo 100 szt. EU00000002
Paski wskaźnikowe Fenoloftaleinowe 100 szt. EU00000003
Paski wskaźnikowe Jodoskrobiowe 100 szt. EU00000004
Paski wskaźnikowe Ołowiawe 100 szt. EU00000005
Paski wskaźnikowe Skrobiowe 100 szt. EU00000006
Paski wskaźnikowe lakmusowe czerwone 100 szt. EU00000007
Paski wskaźnikowe lakmusowe niebieskie 100 szt. EU00000008
Paski wskaźnikowe lakmusowe obojętne 100 szt. EU00000009

Paski wskaźnikowe pH

PASKI WSKAŹNIKOWE PH

opis zakres pH opak. nr kat.
Paski wskaźnikowe 

o zawężonym zakresie pH 1,0 - 11,0 100 szt. EU00000010

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 1,0 - 2,3 100 szt. EU00000011

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 3,9 - 5,4 100 szt. EU00000012

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 6,0 - 7,5 100 szt. EU00000013

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 6,6 - 8,1 100 szt. EU00000014

opis zakres pH opak. nr kat.
Paski wskaźnikowe 

o zawężonym zakresie pH 1,3 - 2,8 100 szt. P715747285

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 2,0 - 4,5 100 szt. P715748281

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 3,0 - 5,0 100 szt. P715751287

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 4,8 - 6,8 100 szt. P715752282

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 6,2 - 8,2 100 szt. P715753288

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 7,0 - 9,4 100 szt. P715754283

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 8,0 -10,0 100 szt. P715757280

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 1,0 - 10,0 100 szt. P715755289

Paski wskaźnikowe pH o zawężonym zakresie 

opis zakres pH opak. nr kat.
Paski wskaźnikowe o 

zawężonym zakresie pH 0,0 - 6,0 100 szt. MM00109531

Paski wskaźnikowe o 
zawężonym zakresie pH 7,5 - 14,0 100 szt. MM00109532

Paski wskaźnikowe o 
zawężonym zakresie pH 5,0 -10,0 100 szt. MM00109533

Paski wskaźnikowe o 
zawężonym zakresie pH 2,0 - 9,0 100 szt. MM00109584

Paski wskaźnikowe o 
zawężonym zakresie pH 0,0 - 2,5 100 szt. MM00109540

Paski wskaźnikowe o 
zawężonym zakresie pH 2,5 - 4,5 100 szt. MM00109541

Paski wskaźnikowe o 
zawężonym zakresie pH 4,0 - 7,0 100 szt. MM00109542

Paski wskaźnikowe o 
zawężonym zakresie pH 5,2 - 7,2 100 szt. MM00109547

Paski wskaźnikowe o 
zawężonym zakresie pH 6,5 - 10,0 100 szt. MM00109543

Paski wskaźnikowe o 
zawężonym zakresie pH 11,0 - 13,0 100 szt. MM00109545

Paski wskaźnikowe pH o zawężonym zakresie 

Paski wskaźnikowe pH o zawężonym zakresie 

260

NOTATKINOTATKI



www.alfachem.pl          biuro@alfachem.pl          sprzedaz@alfachem.pl www.alfachem.pl          biuro@alfachem.pl          sprzedaz@alfachem.pl

PASKI WSKAŹNIKOWE PH

opis zakres pH opak. nr kat.
Paski wskaźnikowe 

o zawężonym zakresie pH 0,5 - 5,0 100 szt. C000501002

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 5,5 - 9,0 100 szt. C000501005

Paski wskaźnikowe pH dwupolowe

opis zakres pH opak. nr kat.
Paski wskaźnikowe o pełnym 

zakresie pH w formie książeczki 1,0 - 14,0 100 szt. C000500001

Paski wskaźnikowe o zawężonym 
zakresie pH w formie książeczki 0,5 - 5,0 100 szt. C000500002

Paski wskaźnikowe o zawężonym 
zakresie pH w formie książeczki 3,8 - 5,4 100 szt. C000500003

Paski wskaźnikowe o zawężonym 
zakresie pH w formie książeczki 5,4 - 7,0 100 szt. C000500004

Paski wskaźnikowe o zawężonym 
zakresie pH w formie książeczki 5,5 - 9,0 100 szt. C000500005

Paski wskaźnikowe o zawężonym 
zakresie pH w formie książeczki 6,4 - 8,0 100 szt. C000500006

Paski wskaźnikowe pH  książeczka

Paski wskaźnikowe pH rolka

opis zakres pH opak. nr kat.
Paski wskaźnikowe 

uniwersalne pH 1,0 - 14,0 rolka 5 mb C000502001

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 1,0 - 10,0 rolka 5 mb P709300283

opis zakres pH opak. nr kat.
Paski wskaźnikowe 

o zawężonym zakresie pH 1,0 - 12,0 rolka 5 mb P709830285

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 1,0 - 4,3 rolka 5 mb P709640282

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 3,5 - 6,8 rolka 5 mb P709680281

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 5,0 -8,0 rolka 5 mb P709710282

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 7,0 - 10,0 rolka 5 mb P709750281

Paski wskaźnikowe 
o zawężonym zakresie pH 9,5 - 14,0 rolka 5 mb P709790289

Paski wskaźnikowe pH Duotest

opis zakres pH opak. nr kat.
Paski wskaźnikowe o 

zawężonym zakresie pH 1,0 - 11,0 rolka 5 mb P710600281

Paski wskaźnikowe pH Tritest

Paski wskaźnikowe pH uniwersalne

opis zakres pH opak. nr kat.
Paski wskaźnikowe 

uniwersalne pH 0,0 - 14,0 100 szt. MM00109535

Paski wskaźnikowe 
uniwersalne pH 0,0 - 14,0 100 szt. P715756280

Paski wskaźnikowe 
uniwersalne pH 0,0 - 14,0 100 szt. C000501001
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Paski wskaźnikowe pH PEHANON

zakres pH opis zamówienia opak. nr. kat.

1.0 – 12.0 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90401

0.0 – 1.8 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90411

1.0 – 2.8 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90412

1.8 – 3.8 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90413

2.8 – 4.6 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90414

3.8 – 5.5 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90415

5.2 – 6.8 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90416

6.0 – 8.1 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90417

7.2 – 8.8 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90419

8.0 – 9.7 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90420

9.5 – 12.0 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90421

10.5 –13.0 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90422

12.0 – 14.0 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90423

4.0 – 9.0 min. zamówienie 
2 opakowania 100 szt. AQUAL90424
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