Equipamentos de laboratório
máquinas piloto e linhas de
produção para revestimentos
para papel, filmes, lâminas, tecidos, não-tecidos, couro etc

DESCRIÇÃO GERAL
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, couro entre outros para
atender a Indústria de Papel, Adesivos, Flexografia,
Farmacêutica, Alimentícia, Têxtil, Tintas e Lacas, Baterias,
Lâminas Metálicos, etc.
São sistemas de aplicação com faca raspadora (doctor
knife), Meyer bar, kiss-roll, revers-roll, rolos gravados, hot
melt, imersão, laminação e conversão, 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 as 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.

Rama de laboratório com
cabeçote para revestimentos
LTE-S-B

Máquinas com aplicação contínua
revers-roll (rolo reverso) em
lâminas metálicas - RRC
(Laboratório ou Produção)

Equipamento de laboratório para
revestimentos de raspagem /
espatulagem - SV-B / SV-M-B

Equipamento de laboratório para
espatulagem em papel - SVA-B
(opcional: com pré-secagem IR)
(opcional: motorizado)

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

www.mathis.com.br

Máquina especial para papel (couchê)
com rama e dispositivo de aplicações de
revestimento e secagem contínuo com:
- desenrolador
- foulard vertical
- faca raspadora „blade“
- barra extensora tipo „rod“ roll coater
- pré-secador infra-vermelho
- câmara de secagem
- enrolador

Máquina de Produção para Revestimento Coating e Laminação

Montagem modular personalizada para as diversas
aplicações de cada cliente

Flyer-Coating-port 0715

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
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