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Lp.  

Produkty 

NANOMATERIALS   

 

Zamawiana ilość 

produktu [mL] 

 

Cena produktu 

(netto)/100 mL 

Czas dostawy 

określonych ilości 

produktów  

4. rGO
 
– zawiesina, np. w 

IPA o stęż. < 0,5 %wag. 

500 ≤ 2000 mL Cena do negocjacji 15 dni roboczych 

2000 - 10000 mL Cena do negocjacji 30 dni roboczych 

> 10000 mL Cena do negocjacji termin do uzgod. 

5. GO
 
– wodna zawiesina o 

stężeniu < 0,5 %wag.  

  500 ≤ 10000 mL Cena do negocjacji 10 dni roboczych 
10000 - 100000 mL Cena do negocjacji 20 dni roboczych 

> 100000 mL Cena do negocjacji termin do  

uzgodnienia 

 

*
) 
GO – kilkuwarstwowy, płatkowy tlenek grafenu  

*
)
 rGO – kilkuwarstwowy, płatkowy zredukowany tlenek grafenu  

*
) 
IPA – alkohol izopropylowy 

*) s.m. – sucha masa produktu 

    %wag. - %wagowy 

Minimalna, zamawiana ilość produktów: 10,0 g lub 500 mL. 

Odważanie z dokładnością do 0,1 g, odmierzanie z dokładnością do 1,0 mL. 

 

Lp. Produkty 

NANOMATERIALS 

(GO*, rGO*)  

Zamawiana ilość 

produktu  

w przeliczeniu na 

suchą masę (s.m.*) 

[g] 

Cena produktu 

(netto) za 1 g 

suchej masy 

produktu 

(s.m.*) 

 

Termin realizacji 

zamówienia  

1.    

   rGO –  wysokiej    

   czystości proszek  

          10 ≤ 20 g Cena do negocjacji 10 dni roboczych 

  20 do 100 g  Cena do negocjacji 15 dni roboczych 

  100 - 500 g Cena do negocjacji 40 dni roboczych 

> 500 g Cena do negocjacji termin do uzgod.  

2. rGO –  wysokiej 

czystości  pasta lub 

zawiesina z dodatkiem 

IPA* i/lub H2O 

(0,5 ≤ s.m.≤ 10 %wag) 

          10 ≤ 20 g Cena do negocjacji 10 dni roboczych 

  20 - 100 g Cena do negocjacji 15 dni roboczych 

 100 - 500 g Cena do negocjacji 40 dni roboczych 

 > 500 g   Cena do negocjacji termin do 

uzgodnienia 

3. GO – wysokiej czystości 

pasta lub wodna 

zawiesina 

(0,5 ≤ s.m. ≤ 1 %wag.) 

10 ≤ 20 g  Cena do negocjacji 10 dni roboczych 

  20 - 100 g Cena do negocjacji 15 dni roboczych 

100 - 500 g Cena do negocjacji 40 dni roboczych 

> 500 g Cena do negocjacji termin do  

uzgodnienia 


