
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Aparelho de laboratório para aplicação controlada de vários 
produtos (lacas) através de cilindro gravado e dispositivo 
com faca raspadora (doctor knife). 
Possui ajuste de distância entre os rolos para diversas 
espessuras de amostras. O uso de rolos gravados garante 
aplicações regulares e controladas.
Exemplos de aplicações: revestimentos de cores lisas, lacas, 
adesivos, revestimentos coating ou líquidos umectantes. 
Usado para aplicações de sistemas a base de água, 
solventes e 100% como lacas UV em materiais como couro 
sintético, lâminas, papel, têxteis e não-tecidos.
Permite duas formas de trabalho:
1) Rolo aplicador superior com líquido na faca 
    (doctor knife) e selos nas laterais.
2) Rolo aplicador inferior imerso na tina (removível) 
    com líquido.
Os rolos superior e inferior são intercambiáveis, sendo que 
os diversos tipos de rolo podem ser colocados tanto na 
posição de cima como na debaixo.  De acordo com o rolo 
de aplicação, o rolo de apoio também pode ser colocado 
em uma das duas posições.

impressora de rotogravura
modelo dwe
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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  dwe

Largura de rolos 290 mm

Diâmetro dos rolos 80 mm

Velocidade de operação 0 - 10 m/min

Volume entre rolos 280 ml

Pressão de ar 6 bar (90 psi)

Potência 2,8 kW

Dimensões L 48 x P 65 x A 57cm

Peso aprox. 55 kg

iNFormaÇÕes adiCioNais

O rolo de aplicação é movido a motor a ar.

Rolo aplicador quando na posição inferior, 
pode ser mantido em rotação constante para 
evitar secagem de produtos, especialmente 
a base de solvente. 
Bandeja guia (removível) para transporte da 
amostra com seus dispositivos de segurança. 
Ducha e jato de ar para fácil limpeza.

Acessórios:

Diversos rolos de aplicação adicionais, com 
ou sem gravura sob medida.


