SOLIDEZ de COR ao suor e à água
Modelo pte-B

DESCRIÇÃO GERAL
Aparelho de laboratório tipo perspirômetro para testes
de solidez de cor à água e ao suor (transpiração) para
amostras de fibras, meadas, tecidos ou malhas tingidas,
estampados ou coloridos em outro processo.
Equipamento feito de aço inoxidável com moldura para até
20 amostras, com 21 placas de acrílico. Ajuste de pressão
através de peso(s) e parafusos fixadores.
Peso e tamanho de placas de acordo com norma:
Norma AATCC 15, 106 e 107 para testes de solidez de cor
ao suor, à água e à água do mar com peso de 3,6288 kg
(para peso total de 4,536kg sobre as amostras) e placas de
64mm x 76mm x 6mm.
Norma ISO 105 E01, E02 e E04 para testes de solidez de
cor à água, água do mar e ao suor, com peso de aprox. 5
kg (para pressão total de 12,5 kPa sobre as amostras) e
placas de 60mm x 115mm x 1,5mm.
Norma ABNT NBR 12847 (couro) para testes de solidez
de cor do couro, à água e ao suor com peso de 3,63 kg e
placas de 64mm x 114mm.
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DADOS TÉCNICOS

OPCIONAL: forno FOR-B com
circulação de ar quente
para secagem de amostras em
perspirômetro

- MODELO PTE-b

Tamanho das placas (das amostras)
norma AATCC 15, 106 e 107
norma ISO 105 E01, E02 e E04
norma ABNT NBR 12847 (couro)

64 mm x 76 mm x 6 mm (57mm x 57mm)
60 mm x 115 mm x 1,5 mm (40mm x 110mm)
64mm x 114mm (60mm x 110mm)

Peso
norma AATCC 15, 106 e 107
norma ISO 105 E01, E02 e E04
norma ABNT NBR 12847 (couro)

3,6288 kg (preso total sobre amostras 4,536kg)
aprox. 5 kg (pressão total de 12,5 kPa)
3,63 kg

Dimensões

L 16 cm x P 8 cm x A 22 cm

Peso

7 kg

Acessórios:

escala de cinzas ISO 105 A03
para avaliação de transferência de cor
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escala de cinzas - norma ISO 105 A02
para avaliação de alteração de cor
(desbote)
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