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Aquagent®, the comprehensive range of solutions for a reliable Karl Fischer titration

Aquagent®: Znakomita linia odczynników KF
AQUAGENT® Scharlau to kompleksowa oferta wolnych od pirydyny odczynników Karla Fischera do wolumetrycznych oraz 
kulometrycznych technik analizy próbek na zawartość wody. Pełna oferta bezpiecznych, wolnych od pirydyny, pewnych, 
niezawodnych w stosowaniu odczynników i wzorców według wymagań nowoczesnych, akredytowanych laboratoriów.

Aquagent® oferuje:
Miareczkowania wolumetryczne jedno lub dwu
składnikowym reagentem. Miareczkowania 
kulometryczne z celkami z i bez diafragmy. Wzorce wody

Dlaczego wybrać do analiz odczynniki Aquagent® KF
Zawartość wody ma wpływ na jakość produktu, teksturę, trwałość, stabilność chemiczną i reaktywność. Dlatego Aquagent® 
zapewnia dokładne i powtarzalne określanie zawartości wody techniką wolumetrycznego i kulometrycznego miareczkowania 
z wyjątkową wydajnością metody.

Mniejsza toksyczność, większe bezpieczeństwo.
Najwyższa stabilność w punkcie końcowym miareczkowania.
Najwyższa dokładność i powtarzalność analityczna.
Najszybszy czas analizy pośród dostępnych na rynku.
Brak złych, szkodliwych zapachów.
Szeroki zakres stężeń.
Nikły wpływ na środowisko.
Szeroki zakres zastosowań.
Wyjątkowa jakość: kontrola produktu wg najbardziej surowych norm i wzorców.
Globalna dostępność: międzynarodowa sieć sprzedaży, błyskawiczna dostawa.
30 lat doświadczenia w produkcji.

Odczynniki Aquagent® gwarantują pewne, 100% wyniki
dla wolumetrycznego i kulometrycznego miareczkowania
zgodnie z metodą Karla Fischera

Metoda Karla Fischera to znana na całym świecie metoda oznaczania 
zawartości wody od początku 20 wieku. Miareczkowanie metodą KF 
objętościowo lub kulometrycznie precyzyjnie określa zawartość wody 
w różnorodnych próbkach: związkach chemicznych, lekach, olejach, 
tłuszczach i wielu innych materiałach. Jest powszechna w laboratoriach 
kontroli jakości oraz na produkcji do kontroli procesów.

Pierwsze odczynniki KF opracowano na bazie pirydyny, stanowiącej 
nieodzowny składnik reakcji. Rozwój metody na podstawie udanych 
eksperymentów pozwolił toksyczną pirydynę zastąpić związkami o 
znikomej toksyczności a tym samym działaniu.

Odczynniki KF produkcji Scharlau serii Aquagent® w zastępstwie 
pirydyny zawierają imidazol. Imidazol to nietoksyczna zasada o 
doskonałej zdolności buforowania, zapewniająca szybkie i stabilne 
miareczkowania do punktu końcowego reakcji.

Suitable for the following applications:
Ketony i aldehydy
Węglowodory, związki nieorganiczne, białka
Oleje i tłuszcze
Ropa naftowa i produkty pochodne
Silne kwasy
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Dwie metody oznaczania zawartości wody zgodnie z metodologią Karla Fischera: wolumetryczna i kulometryczna. Wybór metody 
zależy od spodziewanej zawartości wody w próbce. Scharlau wie że wybór produktu jest kluczowy dla wiarygodnych i powtarzalnych 
wyników.

Aquagent® Metanol SZYBKI (sekundy)
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Aquagent® rozwiązania wolumetryczne
W przypadku większych zawartości wody (0,1- 100%), wolumetryczne miareczkowanie jest metodą wybieraną. Jest realizowane przez 
miareczkowanie wody wymaganą objętością odczynnika Karla Fischera aż do osiągnięcia stabilnego punktu końcowego. Punkt 
końcowy jest określany przez nadmiar jodu w układzie w sposób potencjometryczny. Scharlau dostarcza odczynniki wolumetryczne 
do miareczkowania jedno-składnikowego oraz dwu-składnikowego. 

Aquagent® Jedno-składnikowy
W miareczkowaniu Karla Fischera odczynnikiem jedno-składnikowym, wszystkie substancje biorące udział w reakcji są 
zmieszane w ramach jednego odczynnika. Odczynniki jedno-składnikowe są przyjazne dla użytkownika i pozwalają na 
większą elastyczność w doborze odpowiedniego rozpuszczalnika w zależności od rodzaju badanej próbki; z drugiej strony 

muszą być często ponownie miareczkowane z powodu reaktywności ich części w analizowanym układzie.
Scharlau produkuje jedno-składnikowe odczynniki do ogólnych oraz specjalnych aplikacji dla pełnego zakresu zastosowań.

OGÓLNE ZASTOSOWANIA

Odczynniki:

Aquagent® Komplet 2
Odczynnik przeznaczony dla próbek o niskiej i średniej zawartości 
wody. Odmiareczkowuje ok. 2 mg wody/ml. Zazwyczaj stosowany 
z metanolem jako rozpuszczalnik.

Aquagent® Komplet 5
Odczynnik przeznaczony dla próbek o wysokiej i średniej 
zawartości wody. Odmiareczkowuje ok. 5 mg wody/ml. Zazwyczaj 
stosowany z metanolem jako rozpuszczalnik.

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Aquagent® Komplet 2

500mL AQ00070500

1L AQ00071000

2,5L AQ00072500

Aquagent® Komplet 5

500mL AQ00030500

1L AQ00031000

2,5L AQ00032500

Rozpuszczalniki:

Metanol Dry - SUCHY
Próbka musi być rozpuszczona w rozpuszczalniku przed 
miareczkowaniem. Najczęściej to metanol. Jeżeli próbka nie 
rozpuszcza się w suchym metanolu, inne rozpuszczalniki mogą 
być stosowane (zobacz informację na str. 8).

Aquagent® Metanol Fast - SZYBKI
Specjalny do szybkiego, wolumetrycznego miareczkowania KF.

RYSUNEK 1: Pokazuje czas do osiągnięcia punktu końcowego dla
wolumetrycznego miareczkowania KF jedno-składnikowym titrantem
przy użyciu różnych rodzajów metanolu jako rozpuszczalnika. Próbka:
20 mg H2O wprowadzonych wagowo do naczynia.

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Metanol, dry, suchy (max. 0,005% 
H2O), cz.d.a.

1L ME03041000

2,5L ME03042500

Aquagent® Metanol Fast - szybki
1L AQ00111000

2,5L AQ00112500
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Aquagent® reagenty do wolumetrii
Aquagent® Jedno-składnikowy

Aquagent® Jedno-składnikowe reagenty:
Wysoka szybkość miareczkowania dla rutynowych analiz
Pewne, powtarzalne i spójne wyniki analiz 
Elastyczność: rozpuszczalnik może być modyfikowany 
Nieograniczona pojemność wody w porównaniu 
do dwu-składnikowych reagentów

Do każdej butli Aquagent® Komplet dodajemy etykietę gdzie użytkownik 
może zapisywać daty mianowania reagenta i uzyskane miana: pełna 
historia miareczkowania każdej butli na pierwszy rzut oka. 

Aquagent® Bufor Kwasowy
Reakcja Karla - Fischera przebiega optymalnie przy pH pomiędzy 
5 a 7. Podczas oznaczania wody w substancjach silnie kwasowych 
jest zalecane aby neutralizować układ reakcji stosując nasz 
Aquagent® Buffer Acid.

Aquagent® Medium K
Metanol reaguje zarówno z ketonami i aldehydami a woda jest 
produktem tych reakcji. Dlatego jeżeli próbka zawiera aldehydy lub 
ketony, metanol musi zostać zastąpiony innym rozpuszczalnikiem, 
naszym Aquagent® Medium K.

Formamid Dry
Formamid poprawia rozpuszczalność węglowodanów, białek i 
soli nieorganicznych. Ten roztwór może być dodawany do me-
tanolu nie więcej niż do 50% objętości.

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Aquagent® Bufor Kwasowy
500mL AQ00090500

1L AQ00091000

Aquagent® Medium K
500mL AQ00050500

1L AQ00051000

Formamide, dry (max. 0,02% H2O), 
cz. d.a. 1L FO00281000

Aquagent® Complet 5K do 
Aldehydów i Ketonów
Aldehydy i ketony reagują z metanolem uwalniając wodę jako 
produkt takiej reakcji. Dlatego jeżeli próbka zawiera aldehydy lub 
ketony otrzymuje się błędne wyniki oznaczeń. Aby zapobiegać 
takim efektom należy zastosować specjalny reagent: nasz 
Aquagent® Komplet 5K. Jest on stosowany w połączeniu z 
Aquagent® Medium K, specjalnym rozpuszczalnikiem który nie 
zawiera metanolu. Odmiareczkowuje 5 mg wody/ml.

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Aquagent® Komplet 5K
500mL AQ00040500

1L AQ00041000

SPECJALNE ZASTOSOWANIA
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OGÓLNE ZASTOSOWANIA

Scharlau oferuje szereg rozpuszczalników próbki do stosowania 
w połączeniu z Aquagent®Titrant:

Aquagent® Solvent
Rozpuszczalnik próbki, zawiera SO2, imidazol i metahol. Musi 
być stosowany w połączeniu z Aquagent® Titrant. 

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Aquagent® Solvent
1L AQ00021000

2,5L AQ00022500

Aquagent® Dwu-składnikowy
W układach dwu-składnikowych, rozpuszczalnik nie jest wyłącznie rozpuszczalnikiem ponieważ zawiera dodatkowo 
część składników potrzebnych do miareczkowania. Zapewnia to dłuższy czas stabilności reagentów oraz eliminuje 
konieczność częstszego, ponownego miareczkowania i mianowania. Stosowanie dwu-składnikowych reagentów jest 
droższe w porównaniu do jedno-składnikowych, jednak jest korzystniejsze ze względu na szybsze miareczkowania, 

mniejsze zużycie i dłuższą stabilność w czasie użytkowania.
Scharlau oferuje titranty i rozpuszczalniki które są opracowane do ogólnych oraz specjalnych zastosowań.

Aquagent® Titrant 2
Odczynnik ogólnego przeznaczenia, zawiera jod i metanol. 
Miano ok. 2 mg wody/ml. Musi być stosowany w połączeniu z 
Aquagent® Solvent.

Aquagent® Titrant 5
Odczynnik ogólnego przeznaczenia, zawiera jod i metanol. 
Miano ok. 5 mg wody/ml. Musi być stosowany w połączeniu z 
Aquagent® Solvent.

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Aquagent® Titrant 2
500mL AQ00060500

1L AQ00061000

Aquagent® Titrant 5

500mL AQ00010500

1L AQ00011000

2,5L AQ00012500

Aquagent® Dwu-składnikowe reagenty:
Szybsze miareczkowanie w porównaniu z jedno-składnikowymi
Wyższa dokładność i precyzja wyników oznaczeń
Bardziej stabilne MIANO w porównaniu 
do jedno-składnikowych reagentów

Aquagent® Solvent CM do Tłuszczów i Olejów
Uniwersalny rozpuszczalnik do miareczkowania tłuszczów i 
olejów. Zawiera chloroform który poprawia rozpuszczalność 
długołańcuchowych węglowodorów.

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Aquagent® Solvent CM
1L AQ00081000

2,5L AQ00082500

Aquagent® Solvent OIL do Tłuszczów i Olejów
Uniwersalny rozpuszczalnik do miareczkowania tłuszczów i
olejów. Zawiera 1-hexanol co pozwala unikać stosowania
odczynników chlorowcowanych. 

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Aquagent® Solvent OIL 1L AQ00101000

SPECJALNE ZASTOSOWANIA



PHU “SYL-CHEM” www.sylchem.com.pl

Aquagent®, the comprehensive range of solutions for a reliable Karl Fischer titration

Aquagent® do celek z diafragmą
Anolit:

Aquagent® Roztwór kulometryczny A Anolit A do 
miareczkowania kulometrycznego KF (AQ0022)
Uniwersalny, opracowany do celek z diafragmą. Ten uniwersalny 
reagent anodowy zawiera metanol, chloroform, imidazol, 
dwutlenek siarki. Do stosowania w połączeniu z AQ0023.

Aquagent® Roztwór kulometryczny Oil Anolit do 
miareczkowania kulometrycznego KF (AQ0025)
Specjalny, opracowany do celek z diafragmą. Ten specjalny, 
wieloskładnikowy reagent anodowy zawiera chloroform, 
imidazol, ksylen, siarkę oraz dwutlenek siarki. Opracowany 
do analizy ropy naftowej i produktów pochodnych. Do 
stosowania w połączeniu z AQ0023.

Katolit:

Aquagent® Roztwór kulometryczny CG
Katolit do miareczkowania kulometrycznego KF 
(AQ0023)
Uniwersalny, opracowany do celek z diafragmą. Ten 
uniwersalny reagent katodowy zawiera dietyloaminę oraz 
metanol. Do stosowania w połączeniu z AQ0022 i AQ0025.

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Aquagent® 
Roztwór kulometryczny A, anolit 500mL AQ00220500

Aquagent® 
Roztwór kulometryczny Oil, anolit 100mL AQ00250100

Aquagent® 
Roztwór kulometryczny CG, katolit 100mL AQ00230100

Kulometryczne miareczkowanie Karla Fischera jest przeznaczone do określania niskiej zawartości wody na poziomie ppm (<0,1%) 
lub do oznaczania wody w bardzo drogich substancjach o możliwości mikro próbki analitycznej. W kulometrycznym sposobie 
miareczkowania jod potrzebny do reakcji jest wytwarzany na elektrodzie generacyjnej w naczyniu przez anodowe utlenianie. 
Zawartość wody jest dokładnie obliczana w stosunku do prądu używanego w czasie trwania analizy. Celka pomiarowa zawiera anodę 
oraz przedział katodowy, które mogą być oddzielone przez diafragmę. Celki titracyjne mogą być z diafragmą lub bez diafragmy. 

Aquagent® Odczynniki do kulometrii
Scharlau oferuje odpowiednie odczynniki AQUAGENT® dla wszystkich rodzajów celek: z diafragmą i bez diafragmy.

Aquagent® do celek bez diafragmy

Aquagent® Roztwór kulometryczny AG,
Komplet do miareczkowania kulometrycznego KF
(AQ0024)
Zawiera metanol, imidazol, dietyloaminę, dwutlenek siarki oraz 
jod.

 

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Aquagent® Coulometric AG
500mL AQ00240500

1L AQ00241000



Aquagent®, the comprehensive range of solutions for a reliable Karl Fischer titration

biuro@sylchem.com.pl PHU “SYL-CHEM”

Scharlau WZORCE WODY do metody Karla Fischera 
Wzorce o znanej zawartości wody stosuje się w celu określania wartości miana titranta. Są one coraz bardziej niezbędne ze względu 
na rosnące, coraz większe oczekiwania co do precyzyjnych i porównywalnych wyników. Rodzina wzorców Aquagent® obejmuje:
Wzorce stałe: dwuwodny winian sodowy, stabilny, nie-higroskopijny o zawartości wody 15,66%.
Wzorce ciekłe: Aquagent® Standard 1.0 do kulometrycznego i Aguagent® Standard 10.0 do wolumetrycznego miareczkowania Karla 
Fischera. Nasze wzorce 1.0 i 10.0 pakujemy w szklanych fiolkach zapewniających optymalne warunki do momentu otwarcia. Każda fiolka 
zapewnia wystarczającą ilość wzorca na mianowanie lub sprawdzenie. Aquagent® Standard 5.0 to wzorzec opracowany dla codziennej 
kontroli miana zgodnie z wymaganiami walidacyjnymi metody. 

Okres ważności i stabilność są podawane w Certyfikacie Analizy.

OPIS POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Aquagent® dwuwodny winian sodowy*
25g AQ00300025

100g AQ00300100

Aquagent® wzorzec wody 1.0* 10 x 4mL AQ00190040

Aquagent® wzorzec wody 10.0* 10 x 8mL AQ00200080

Aquagent® wzorzec wody 5.0
100mL AQ00210100

500mL AQ00210500

*Identyfikowany zgodnie z NIST

Aquagent® Przewodnik użytkowania
ME0304
Metanol, 

dry

AQ0011
Aquagent® 

Metanol 
Fast

AQ0005
Aquagent® 
Medium K

AQ0009
Aquagent® 

Bufor

FO0028
Formamid, 

dry

AQ0002
Aquagent® 

Solvent

AQ0008
Aquagent® 
Solvent CM

AQ0010
Aquagent® 
Solvent OIL

AQ0023
Aquagent® 

Coulometric 
CG

AQ0007
Aquagent® Komplet 2

AQ0003
Aquagent® Komplet 5

AQ0004
Aquagent® Komplet 5K

AQ0006
Aquagent® Titrant 2

AQ0001
Aquagent® Titrant 5

AQ0022
Aquagent® Coulometric A

AQ0025
Aquagent® Coulometric 

Oil

AQ0024
Aquagent® Coulometric 

AG

Korzyści stosowania Aquagent®

Wyniki najwyższej jakości 
Wzrost bezpieczeństwa
Oszczędność czasu
Elastyczność zastosowań 
oraz szeroki zakres pojemności
Brak nieprzyjemnych, 
szkodliwych zapachów

Korzyści od firmy Scharlau
Znakomita jakość produktów
Międzynarodowa sieć sprzedaży
30 lat doświadczenia
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AQUAGENT® OFERTA PRODUKTÓW POJEMNOŚĆ NR. KAT.

Wolumetria

Titranty

Aquagent® Komplet 2

500mL AQ00070500

1L AQ00071000

2,5L AQ00072500

Aquagent® Komplet 5

500mL AQ00030500

1L AQ00031000

2,5L AQ00032500

Aquagent® Komplet 5K
500mL AQ00040500

1L AQ00041000

Solwenty

Metanol, suchy (max. 0,005% H2O), cz. d.a.
1L ME03041000

2,5L ME03042500

Aquagent® Metanol
1L AQ00111000

2,5L AQ00112500

Aquagent® Bufor Kwasowy
500mL AQ00090500

1L AQ00091000

Aquagent® Medium K
500mL AQ00050500

1L AQ00051000

Formamid, dry (max. 0,02% H2O), cz. d.a. 1L FO00281000

Titranty

Aquagent® Titrant 2
500mL AQ00060500

1L AQ00061000

Aquagent® Titrant 5

500mL AQ00010500

1L AQ00011000

2,5L AQ00012500

Solwenty

Aquagent® Rozpuszczalnik
1L AQ00021000

2,5L AQ00022500

Aquagent® Rozpuszczalnik CM
1L AQ00081000

2,5L AQ00082500

Aquagent® Rozpuszczalnik OIL 1L AQ00101000

Kulometria 

Do celek z diafragmą

Aquagent® Coulometric A, anolit 500mL AQ00220500

Aquagent® Coulometric Oil, anolit 100mL AQ00250100

Aquagent® Coulometric CG, katolit
10 x 5mL AQ00230050

100mL AQ00230100

Do celek bez diafragmy Aquagent® Coulometric AG
500mL AQ00240500

1L AQ00241000

Wzorce

Płynne

Aquagent® wzorzec roztwór 1.0 10 x 4mL AQ00190040

Aquagent® wzorzec roztwór 10.0 10 x 8mL AQ00200080

Aquagent® wzorzec roztwór 5.0
100mL AQ00210100

500mL AQ00210500

Stałe Aquagent® wzorzec Dwuwodny Winian Sodowy
25 g AQ00300025

100 g AQ00300100
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PHU “SYL-CHEM”
ul. Zimorodkowa 4
85-436 Bydgoszcz, Poland
Tel.: 52 584 83 59
Fax: 52 584 83 96
E-mail: biuro@sylchem.com.pl
Web: www.sylchem.com.pl 


