
Sample Swiss Perfection

PArA

PArA A inDúStriA têxtiL, rEvEStiMEntoS coAtinG, PAPEL, couro 

EquiPAMEntoS DE LABorAtório

o controLE DE quALiDADE

cabine de luz - modelo LBM-B

para avaliação visual de cores

lâmpadas de iluminantes padrão: 
 fluorescentes TL84, CWF, H e UV, 

e luz do dia D65, D50, D75 
(comprimento 600mm), 

além de lâmpadas incandescentes A

tinta de cor cinza conforme norma para 
as paredes internas de cabine de luz

(cor Munsel N 6-7)
Tinta PU fosca CINZA Mathis

norma ASTM D 1729

tinta de cor branca especial para 
teto interno de cabine de luz
Tinta Acrílica Branca Mathis I

A Mathis fabrica uma série de máquinas de laboratório para 
o controle de qualidade e fornece respectivos acessórios 
e materiais de teste conforme normas para a avaliação 
de cores, testes físicos como efeito pilling, abrasão 
(Martindale), fricção (Crockmeter), testes de sublimação, 
testes de solidez à lavagem (washtester), teste de 
detergentes e sabões, fora sua linha de equipamentos para 
desenvolvimento de cores e produtos.

suporte em ângulo de 45º 
para amostras

EM ProjEto vErSão LÂMPADAS LED
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conjunto de 5 padrões 
fotográficos - norma 

ASTM 3512

Abrasímetro Martindale 
modelo MAD-B 

com 4 ou 6 posições para testes de abrasão e pilling

feltro de lã (Ø 140mm): normas ASTM D 4966-98/ ASTM D 
4970-05 / ISO 12945-2 / NBR 14672 (ABNT)
feltro de lã  (Ø 90mm): norma ISO 12945-2

tecido de lã abrasivo (Ø 140mm): normas ASTM D 4966-98 / 
ISO 12945-2

espuma (Ø 38mm): normas ASTM D 4966-98 /  
ASTM D 4970-05 / NBR 14672 (ABNT)

Acessórios & Materiais de Teste:

cortador automático de amostras circulares
modelo cut-B  

(diâmetros de 44,5mm até 140mm).

aparelho washtester para testes de lavagem 
confrome normas modelo Wt-B

escala de cinzas - norma ISO 105 A02
para avaliação de alteração de cor (desbote)

escala de cinzas - norma ISO 105 A03
para avaliação de transferência de cor

perspirômetro para testes de solidez ao suor e à 
água confrome normas modelo PtE-B
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Acessórios & Materiais de Teste:

folha abrasiva de lixa (11 cm x 16 cm)
(pacote com 50 folhas)

tecido testemunha (50 mm x 50 mm)
conforme norma ISO 105-F09 
ou norma brasileira NBR 8432 

(pacote 500 unidades)

40 folhas de cortiça 15 cm x 45 cm 
(espessura 1,5 mm) 

norma ASTM D 3512 - 99a
aparelho para testes de pilling randômico  

norma ASTM D 3512 - 99a 
modelo rAn-B

jogo de 6 folhas de cortiça
23,5 cm x 23,5 cm (espessura 3,2 mm)

para uma caixa
normas ISO 12945-1 (2000) / JIS L 1076

aparelho para testes de pilling conforme normas 
 ISO 12945-1 (2000) / JIS L 1076 

modelo PiLi-B

crockmeter modelo cro-B

testes de Sublimação e Encolhimento testes 
de solidez de cor e encolhimento com calor 

e pressão  
3 ou 5 pares de placas

Equipamento thermtester  modelo tt-B

testes de solidez de cor  
à fricção

12 folhas de cloroprene 
151mm x 451mm
espessura 3mm
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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
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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

Equipamento para testes de Espuma, 
Detergentes e Anti-Espumantes 

modelo ESP-B 
coluna de espuma com processo de 
tingimento (diversas temperaturas)

Mini Lavadora Automática 
para testes de sabões e detergentes 

modelo AMW-B 
tergotômetro com seis tanques

Equipamento para testes  
de Espuma, Detergentes e 

Anti-Espumantes 
modelo ESP-S-B 

coluna de espuma para 
comparação de oito amostras 

com agitação 180º de provetas

Lavadora Automática 
para testes de lavagem 

doméstica 
modelo WASH-B 
com seis tanques




