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'021201SO4' kodlu Ve Vasküleİ DokU lskeleleıinln ln Vüüo v6 ln Vl\lo D6ğğd6.ıdlrllnı6sl' konulu projem için zorun|u olan aşağıda
cinsi, miktan ve özellikleri yazlll toplam 3 kalem hizmetin / malzemenin i teçhizatln tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için
bilgalerinizi ve gereğini az ederim.

Triioro asetik asit (HPLc) 1lt

1. Ürün orijinal cam ambalallnda, 4 adel .1 lir:e ya da 2
adet 2litreıik ambalajla tesllm edilmelidlr,

2.cas no: 76_05_1 olmal1.1ll
.. 3. Ürünün safllğl en az %99 olmahdlr

4,, Urünün molekül ağlrllğı 1,14,02 g/mol olmalldıü.
5. ureticl taraflndan Verilen analiz serlilikaslve MSDs

'le 
teslim edilmelidir.

6,urün safs]zllk olarak en fazla o/o0,05 sU içermelidir,
7. ozkütlesl 25 'c'de 1,106 g/mL olmelldlr.

8. refrakti' indeksi n2OlD 1.3 olmal|dll. Kaynama
noktasl 72.4'c, erime noktasl -15,4.c olinaııdlr.

9.8uhar baslncl 97.5 mmHg ( 20'c), Buhardansitesi
.. havaya kar§l 3.9 olmal|dır.

10.Urune teklif verecek frma Tü*lye'de Vetkill ıelhsllc|
olmalldtr veya temsjlci f rma taraflddan yaıkılendlllımlş
olmalldlr ve gereKiğjnde ıJretlci 

']rma 
lle 24 saat lçlndÖ

direkt bağlantlya geçebılmelidir,
1l.Teklif ile birlikte yetkiyazüsl |braz edeb|lmel,dll

12.Urun, p.ospektusdnde beIirtilen teslimal kosullanna12.UrıJn, p.ospektusdhde tielirtilen teslimal koŞullanna
uyularal (soğuk zincir 2-8 derece veya -2o deüece vo )

elden leslim edilmelidir, kaüqo lle'leshmal .dbu|

1. Ürün 2,5 litrelik orijinal ambalajlnda teslim
edilmelidir_

2. cas no: 67-66-3 olma||d|r.
3. Urün saflğl >o/"99,50 oıma!ldlr.

4,LJrünun moıekül ağlrl|ğl 1,|9,38 a/mol olmalldlr.
5.Urüne lekll' verecek flrma TürklVe de velk||i temsllcl
olma]ıdlr veya temsilci firma ıarafl;dan ietkilendililmiŞ
olmalldır ve gerektiğinde Ü.olici firma ile 24 saal ,çinoe

dİekt bağlanUya qeÇebilmelidir,
6.Tgklif il€ birlik|e yetki yaasi ibraz €dobilm€lldir,

7,Urün. prospektü§ünde belirtilen teslimal koşuIlafl na
uyularak (soğ!k zncir 2-8 derece veya -2o de;ece vb.)

€lden teslim odilmelidir, karoo ilo toslimat kabul

Polipropilen tek kullanlmllk 1o ml şlnnga 1soli paket

1.,ürünler stenlve lek tek paketlenmlş olmalldlr.
2, Urünlerin üzerindeki çizoilerde 1-10 arasl tüm ml

değerleri okunabiImeıdil.
3.Urüne teklif verecek 

']rma 
Türkiye'de yeıkllilemsilc|

olmalldlr voya temsilci 11rma ialarlndan yotkilendlrllmiş
olmaİdlr ve geroktiğinde üreticifirma ile 24 saal tçindÖ

direkl bağ|antlya geçebihelidir.
,4.Teklif ile birlikte yetki yazlsi ibraz edebllmehdi..

5.Urun, elden leslim edilme||dir, karqo i|e tes|imal kabul

o g,2-,6.a^


