
Sample Swiss Perfection

D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Equipamento de laboratório para avaliar a resistência 
de produtos impermeabilizantes aplicados em amostras 
de papel quanto à exposição de graxas, óleos e outros 
líquidos.
Máquina feita de aço inoxidável com painel integrado.

Diâmetro das amostras: 60 mm.

Possui duas cubas de vidro com suporte em aço inoxidável 
para fixar amostra sobre a base inferior, na qual se encontra 
recipiente para reter os líquidos para o teste.
Há outro suporte para as amostras no teste usando graxas 
e óleos. As amostras são iluminadas por lâmpada.
Na parte inferior do equipamento, localizado abaixo 
dos suportes, se encontram duas câmeras digitais que 
visualizam em software a quantidade de graxa ou óleo que 
passa pelas amostras que possuem impermeabilizante, 
ao longo do intervalo de tempo. Software com opção de 
impressão de resultado.
Laptop/PC a ser fornecido pelo cliente. 

CONTRA GRAXAS E ÓLEOS EM PAPEL
MOdELO TSP-LG-B

TESTE dE IMPERMEABILIZANTES
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Sample Swiss Perfection

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

base de vidro (removível para limpeza)cubas de vidro com suportes para  
fixar amostras de papel em teste com 
líquidos

suporte removível para fixar amostra 
de papel em teste com óleos e graxas 
(o suporte é apenas apoiado sobre o 
vidro na base)

dAdOS TÉCNICOS     -   MOdELO  TSP-LG-B

Número de amostras 2

Diâmetro de amostra 60 mm

Suportes para testes com graxas/óleo 2

Suportes para testes com líquidos 2

Potência 0,2 kW

Tensão 220 V (monofásico)

Peso aprox. 70 kg

Dimensões (L x P x A) 32 x 50 x 50 cm


