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Consumíveis para ICP OES / MSConsumíveis para ICP OES / MS

Ÿ Tochas fixas: Fabricadas em quartzo, com 
alta precisão dimensional;

Ÿ Tochas Semi-Desmontáveis: Corpo da 
tocha em quartzo e adaptador em material 
polimérico;

Ÿ Tochas Totalmente Desmontáveis: Nessa 
configuração o corpo da tocha pode ser 
fabricado em material cerâmico;

Ÿ Injetores de Quartzo (amostras aquosa), 
Alumina (amostras que contenham HF), 
Safira (amostras que contenham HF) e 
Platina (usado para analises de sub ppt de 
Alumínio);

Ÿ Câmara de Nebulização em vidro, em 
quartzo, em PFA, em PTFE, com ou sem 
Buffle, para todas as marcas e modelos de 
ICP-OES e ICP-MS;

Ÿ Nebulizadores em vidro, em quartzo e 
materiais inertes;

Ÿ Nebulizadores para amostras de altos 
sólidos dissolvidos, para baixos fluxos e 
para amostras contendo HF;

Ÿ Nebulizadores Burgener (Mira Mist e Ari 
Mist), V-groove, Cross Flow e etc... 
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Ÿ Bonnets de quartzo para todos modelos 
de ICP;

Ÿ Janelas de purga radial e axial;
Ÿ Janela de extensão de purga;
Ÿ Janela periscópica para ICP Thermo 

ICAP Duo;
Ÿ Folhas de Cobre usada no ICP da 

PerkinElmer, são fabricadas com 
materiais de alta qualidade e dimensões 
corretas para o perfeito funcionamento da 
Tocha;

Ÿ Tubos em PVC, usado para amostras 
comuns;

Ÿ Tubos Solvaflex, usado para solventes 
orgânicos;

Ÿ Tubos em Viton, usado para soluções de 
ácidos concentrados e solventes corrosivos;

Ÿ Tubos em Tygon MH, usado especialmente 
para MIBK;

Ÿ Todos os tubos são oferecidos com 2 ou 3 
stoppers e nas versões normal e flared;

Ÿ Conectores, adaptadores, o-rings e 
grampos (clips) para a perfeita conexão de 
nebulizadores, câmara de nebulização e 
tochas de todas as marcas de ICP;
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Ÿ Válvulas de RF e capacitores cerâmicos 
para ICP de todas as marcas;

Ÿ Soquete apropriado para a instalação de 
cada uma dessas válvulas;

Ÿ 3CX1500D3, 3CX1200D7, 3CX1500A7 E 
TB-5;

Ÿ Bobina de Radiofrequência em Cobre, 
Prata e Recobertas em Ouro ou PTFE;

Ÿ A substi tuição regular de bobinas 
corroídas reduz a carga sobre o sistema 
de geração de RF, aumentando a 
transferência de energia, o que resulta 
num plasma mais robusto e com maior 
intensidade da linha analítica;

Ÿ Cone Sampler;
Ÿ Cone Skimmer;
Ÿ Cones em diversos materiais: Cobre, 

Níquel, Alumínio e Platina;
Ÿ Fornecemos para todas as marcas e 

modelos de ICP-MS;
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