
Sample Swiss Perfection

Acessório Opcional 
para testes de deslaminação / descolamento

chapa com anteparo e cilindro de 3,5 kg

D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Aparelho de laboratório fabricado em aço inoxidável para 
testar produtos antiderrapantes aplicados em amostras de 
papelão e papel.
As amostras são colocadas em bandeja de rampa que 
gira em ângulo de até 60º, com velocidade de movimento 
programável. O movimento da bandeja é interrompido 
automaticamente por sensores quando a amostra começar 
a deslizar pela rampa.
Há um suporte adicional para testes com folhas de papel.
Controle e acionamentos através de microcontrolador 
Touch Screen colorido.
O controlador permite ao operador informar o peso da 
amostra para obter o cálculo automático da Força (Fat) 
de atrito no momento do deslizamento, assim como o 
Coeficiente de atrito (mat).

Opcional: Permite testes de deslaminação / descolamento 
de amostras de papel com acabamento, por meio de um 
cilindro de 3,5kg que se adere à superfície da amostra, e 
descola uma face da amostra com movimento da rampa.

ANTIDERRAPANTES EM PAPEL
MODELO PAP-B

TESTES DE PRODUTOS 
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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  PAP-B

Tamanho das amostras até 210 mm x 297 mm (A4)
Área de contato 210 mm x 297 mm (A4)
Ângulo de inclinação da rampa até 60º
Velocidade de fricção 0,25º/min  -  5º/min
Peso máximo de amostra 5000 g
Potência  /  Voltagem 0,4 kW  /  1 x 220 V
Dimensões L 69 x P 46 x A 53 cm
Peso 35 kg

Opcional: teste de deslaminação / descolamento 
com ajuda de cilindro de 3,5 kg

Teste de deslizamento para avaliar 
produtos antiderrapantes

Acessório standard:

suportes de Alumínio para 
folhas de papel

Acessório opcional:

chapa com anteparo e 
cilindro 3,5 kg


