
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Vaporizador de laboratório para a vaporização de amostras 
pequenas de fitas. Usado para o desenvolvimento de cores 
no tingimento contínuo de fitas.

Possui ajuste de temperatura até 115ºC.
O transporte da amostra é manual, e o controle de tempo 
de permanência é feito pelo operador. (Opcional: Colocação 
de timer com alarme.)

Permite trabalhar com:
- vapor saturado (100°C)
- vapor superaquecido até 110ºC (processo Pad Steam)

Câmara de vaporização de aço inoxidável com injeção de 
vapor direto (a ser fornecido pelo cliente), e aquecimento 
elétrico para super aquecer o vapor.

Tamanho máximo de amostra: 5 cm x 14 cm.

vaporizador 

Modelo Mini-d-B

para aMostras de fita 
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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 - Modelo Mini-d-B
(requer alimentação de vapor) 

Tamanho máximo de amostra 5 cm x 14 cm

Temperatura de vapor até 110ºC  (115°C)

Transporte de amostra manual

Tempo de permanência controlado por operador

Potência 1,3 kW

Dimensões L 47 x P 42 x A 52 cm

Peso líquido aprox. 22 kg

suporte com agulhas para fixar 
amostra de fita

(transporte do suporte é manual)

inforMaÇÕes adiCionais

A câmara de vapor é alimentada com 
vapor direto (a ser fornecido pelo 
cliente).
Super-aquecimento do vapor através 
de resistência elétrica para o teto com 
controle de temperatura.

O suporte para uma ou duas fitas possui 
agulhas para fixar a amostra em ambas 
as pontas da fita. No próprio suporte há 
uma tampa que fecha a boca da câmara 
quando a amostra está em seu interior.

Possui chave para acionar resistência 
elétrica para o aquecimento do vapor 
até 110 - 115°C.


