
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Equipamento de laboratório para tingimento de amostras 
em seis ou doze canecas de aço inoxidável de 100, 200, 
300 ou 500ml, ou duas canecas abertas de 5 litros, por 
esgotamento até fervura (95-99°C), em banho-Maria. 
Amostras são colocadas em gaiolas ou cesto de aço 
inoxidável, e movimentadas com agitação dentro dos 
cestos nas canecas de aço inoxidável.
Aquecimento do banho-Maria através de resistências 
elétricas, com programação de temperatura no painel.
Relação de banho de 1:7 a 1:40.

Usado para tecidos planos, malhas, de lã, algodão, viscose 
e poliamida, ou materiais como botões.

Permite a adição de auxiliares durante o processo.

No modelo com duas canecas de 5 litros há braços do 
sistema de agitação automática articulados para fácil 
remoção das canecas para limpeza.

TINGIMENTOS EM caNEcaS 

MODELO  bM-b

aTé 99ºc

modelo BM-12-B com 12 canecas de 300ml

modelo BM-B com 2 canecas de 5 litros
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Werner Mathis aG
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP,  Brasil
Tel:  55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br

DaDOS TécNIcOS  -  MODELOS  bM-b                            bM-6-b  / bM-12-b

Número de canecas 2 6  /  12

Volume das canecas 5 litros 100, 200, 300, 500ml

Temperatura até 99 ºC  (fervura) até 99 ºC  (fervura)

Tempo de patarmar até 999 min até 999 min

Velocidade de agitação 62 rpm 62 rpm

Potência 9 kW 5 kW

Alimentação elétrica 1 x 220 V + T 1 x 220 V + T

Dimensões L 70 x P 55 x A 45 cm L 72 x P 64 x A 60 cm

Peso líquido (aprox.) 32 kg 55 kg

cesto removível
Modelo BM-B com 2 canecas de 5 litros

canecas 300ml, gaiola com amostra, e tampa
Modelo BM-12-B com 12 canecas de 300 ml


