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• Finns i porstorlekarna 0.45 μm och 0.80 μm 

• Vitt eller svart membran med rutnät 

• Försteriliserade och färdiga att använda 

• 100 individuellt förseglade filter i ett kontinuerligt 
veckat band 

• Kompatibel med olika dispensers (Microsart e.motion, 
EZPak, Membran-Butler) 

• Membranspecifikationer, partinummer och 
sekventiellt nummer är tryckt på det genomskinliga 
locket på varje individuellt förpackat filter. 

Fördelar 
Advantecs veckade bandmembran erbjuder samma 
höga kvalitet och tillförlitlighet som de individuellt 
förpackade MCE-membran du är van vid. 

De veckade membranen för dispenser öppnas 
automatiskt och frigör händerna och ger 

MCE-membran

Sterila MCE-membran för dispensers
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ökad effektivitet samt minskar risken för 
membrankontaminering orsakad av hanteringen. 

Användningsområde 
Blandade cellulosaestrar (MCE) membran är ett filter 
för generellt bruk som används i många tillämpningar 
för mikrobiologisk undersökning av vatten, avlopp, 
läkemedel, livsmedel och drycker. Membranet har 
inte bara höga återvinningsnivåer, dess höga porositet 
erbjuder även förstklassiga flöden. 

Vit MCE 
Vitt MCE-membran används i 
stor utsträckning för att räkna 
mikroorganismer och för att se 
färgreaktioner. Lämpar sig för 
undersökning av vatten och avlopp 
och tillämpningar inom läkemedels-, 
medicinsk, livsmedels- och 
dryckesindustrin. 
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Applications 
Mixed Cellulose Esters (MCE) membrane is a general purpose filter used in many applications for the 
microbiological examination of water, wastewater, pharmaceuticals, food, and beverages.  The 
membrane not only has high recovery rates, its high porosity provides superior flow rates as well.   
 

White MCE 
                                             White MCE membranes are widely used for the purpose of enumeration of microorganisms 
 and to view color reactions.  This is the filter of choice for the examination of water and  
 wastewater and applications in the pharmaceutical, medical, food and  beverage industries.  
 
 

Black MCE 
The use of a black membrane helps minimize eye fatigue and can assist with counting colonies by 
providing a color contrast between the filter and microorganism, yeast, and mold without the 
need for a counter-stain.  This is the filter of choice for the examination of bottled water, 
carbonated beverages, beer, and wine. 

 
 
Quality Assurance Certification 

Advantec membranes were developed and are manufactured to comply 
with the ASTM and the Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater. We manufacture our filter products to exacting 
standards and have established quality control specifications to assure you 
of product consistency, reproducibility, uniform performance, and 
superior product integrity.  Advantec facilities manufacture under a strict 
quality management system and are ISO 9001 approved.   Quality control 
tests are performed on each lot and a QA Certificate is available upon 
request. 

                                                   
Sterilization 

Ethylene oxide (EtO) gas 
                                    

Specifications 
47mm membranes are available in white or black and in 0.45µm or 0.80µm pore sizes.  Contrasting 
grid lines facilitate counting colonies and are tested to assure freedom from grid line inhibition.  
3.1mm squares represent 1/100 of the filtration area of a 47mm diameter filter (9.6cm2).  White 
0.80µm membranes have green grid lines.  All other combinations have black grid lines. 

 
Ordering Information 

 
 Pore Size       Color        Diameter        Qty/Pk              Catalog #        

      0.45 µm       White        47 mm            100             A045H047A-P 
      0.45 µm       Black         47 mm            100             A045R047A-P 
      0.80 µm       White        47 mm            100             A080H047A-P 
      0.80 µm       Black          47 mm            100             A080R047A-P 
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Svart MCE 
Användningen av ett svart membran 
hjälper till att minimera ögontrötthet 
och hjälper till med räkningen av 
kolonier genom att tillhandahålla 
en färgkontrast mellan filtret och 
mikroorganismen, jäst och mögel 
utan behov av motfärgning. Lämpar 
sig för undersökning av vatten på 
flaska, kolsyrade drycker, öl och vin. 

Kvalitetssäkringscertifiering 
Membranen har utvecklats och tillverkas för att 
uppfylla standardmetoder för granskning av vatten 
och avlopp. Filterna tillverkas efter mycket hög 
standard och har etablerat kvalitetskontrollspecifika
tioner för att försäkra er om produktens konsistens, 
reproducerbarhet, jämna prestanda och överlägsen 
produktintegritet. Advantecs anläggningar tillverkar 
enligt ett strikt kvalitetsledningssystem och är 

certifierade enligt ISO 9001. Kvalitetskontrolltester 
utförs på varje parti och QA-certifikat finns tillgänglig på 
begäran. 

Sterilisering 
Etenoxid (EtO) gas 

Specifikationer 
47mm membran finns i vitt eller svart och i porstorlek 
0.45 μm eller 0.80 μm. Kontrasterande rutnätslinjer 
underlättar räkning av kolonier och är testade för att 
garantera ingen inhibering på rutnätet. 3,1 mm rutor 
representerar 1/100 av filtreringsområdet på ett 47 mm 
diameter filter (9.6 cm2). Vita 0.80 μm membran har 
gröna rutnätslinjer. Alla andra kombinationer har svarta 
rutnätslinjer.

Leveransinformation
Porstorlek Färg Diameter Qty/Pk Katalog #

0,45 µm Vit 47 mm 100 A045H047A-P

0,45 µm Svart 47 mm 100 A045R047A-P

0,80 µm Vit 47 mm 100 A080H047A-P

0,80 µm Svart 47 mm 100 A080R047A-P


