
Máquina de Produção para Revestimento Coating e Laminação

Montagem modular personalizada para as diversas 
aplicações de cada cliente

Máquina para Fabricação de Adesivos Transdérmicos

Sample Swiss Perfection

PARA FILMES, PAPEL, TECIDOS, NÃO-TECIDOS, ETC.

D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

A Mathis fabrica uma série de equipamentos e máquinas 
para o desenvolvimento e a aplicação dos diversos tipos de 
revestimentos / recobrimentos tipo coating, espatulagens, 
laminados, dublagens, em materias como folhas, filmes, 
lâminas, tecidos, não-tecidos, entre outros para atender a 
Indústria Farmacêutica.
São sistemas de aplicação com faca raspadora (doctor 
knife), Meyer bar, kiss-roll, rolos gravados, hot melt, 
imersão, laminação e conversão, revers-roll, com secagem, 
cura, fixação e polimerização. 
Modelos para aplicações contínuas e descontínuas.
A Mathis desenvolve projetos de máquinas piloto e linhas 
de produção personalizadas para atender às necessidades 
do cliente.
As máquinas são modulares e permitem a montagem 
específica para a aplicação de cada produto. 
Podem ainda ser complementadas com módulos de 
terceiros e/ou complementar máquinas já existentes do 
cliente. 
Largura de rolos de até 1 metro.

PRODUÇÃO PARA REVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO
MÁQUINAS PILOTO E LINHAS DE
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Máquina para 
encerar fio dental

Máquina para impregnação 
de fitas de gaze curativas 

A Mathis efetua projetos especiais sob consulta, 
com larguras de rolo até 1m.

Máquina para fabricação de 
adesivos transdérmicos

Máquina para alvejamento contínuo de fitas de gaze
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Equipamento de laboratório para 
revestimentos de raspagem / 
espatulagem - SV-B / SV-M-B

Opcional: versão motorizada

diversos tipos de facas, 
Meyer bar, rolos para 
laminação disponíveis

Vaporizador e Rama Secadora de ar quente 
para laboratório - DH-e

Rama secadora de ar quente com cabeçote 
de revestimento coating acoplado

modelo LTE-S-B

Pré-secador Infra-Vermelho
de laboratório

modelo IRK-B

Misturadores com hélices e/ou 
conjuntos de rotor & estador
modelos MSM-B e MST-B

Misturador 
(Dessecador) de 

laboratório a vácuo
modelo LPE-B
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Matriz Suíça:
Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland

Tel 41(0)44-852 5050
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
Whatsapp: 55 (0)11 992106175  (não recebe chamadas)
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br

Extrator rápido de laboratório 
usado para extrair produtos a 
base de água e solventes em 
minutos 
modelo Morapex S 

Cortador automático de 
amostras circulares 
(diâmetros de 44,5mm 
até 140mm).

Cabine de luz normalizada 
para avaliação visual de cores 

com 4 iluminantes standard 
modelo LBM-B 

Equipamento para teste 
de coluna de água  
hidrotester
modelo FX-3000 IV
Textest AG

Equipamento para teste de 
permeabilidade ao ar

modelo FX-3300 IV
Textest AG

No Brasil a Mathis representa a  
Textest AG Suíça  -  www.textest.ch
Fabricante de equipamentos para 
testes de permeabilidade à água, ao 
ar com modelos portáteis, testes rasgo 
Elmendorf.

No Brasil a Mathis representa a Kocher+Beck 
Alemanha - www.kocher-beck.com
Fabricante de desenroladores e enroladores 
contínuos para emenda automática de 
folhas, filmes e etiquetas adesivas em rolos e 
destaque do negativo dos rolos de etiquetas

Sample Swiss Perfection




