
Opcionais: 
- Resistência para aquecimento infra-vermelho com ajuste 

de intensidade que se move sobre a amostra juntamente 
com a aplicação de revestimento:  modelo SVA-IR-B.

- Sistema a vácuo para segurar folha de amostra A3 sobre 
a base do aparelho.

- Mesa aquecida por resistências elétricas até 100ºC.
- Barra extensora Bird aquecida (até 150ºC)

D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Aparelho de laboratório para aplicações de revestimentos 
/ recobrimentos tipo coating com resinas, tintas, silicones, 
pastas, lacas, etc.
Aplicação sobre folhas de papel, plásticos, vidros, não-
tecidos, ou lâminas de superfície lisa. 

A aplicação pode ser feita através de uma barra extensora 
ou barra tipo „bird“. 
Pressão da barra aplicadora é regulável através de 7 pesos 
removíveis. 

Transporte é automático com um motorcontrolador por CLP, 
de velocidade ajustável, para garantir a reprodutibilidade 
da aplicação. (Retorno do cabeçote mais rápido com 
velocidade fixa.)

Mesa de alumínio para aplicações precisas, com chave de 
fim-de-curso para ajuste de comprimento da aplicação.

em FOLHAS / LÂmINAS / pApeL
mOdeLO SVA-B  e  SVA-IR-B

ReVeStImeNtO (cOAtINg) 

com secagem infra-vermelha, modelo SVA-IR-B
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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   SVA-B                              SVA-IR-B

Área máxima de aplicação 230 mm x 350 mm 230 mm x 350 mm

Velocidade 1 - 8 m/min 1 - 8 m/min

Pressão da barra ajustável com 7 pesos ajustável com 7 pesos

Aquecimento infra-vermelho - 1 kW

Potência 0,3 kW 1,3 kW

Alimentação 220V + T 220V + T

Dimensões L 43 x P 66 x A 33 cm L 43 x P 66 x A 33 cm

Peso (aprox.) 16 kg 20 kg

As aplicações de revestimento / recobrimento pode ser feitas com barras extensoras 
usinadas com diversos tamanhos de ranhura para a quantidade de produto  desejada 
na aplicação, ou com barra aplicadora tipo “bird” (ângulo e espessura de aplicação 
a definir).

Aparelho de revestimento com mesa aque-
cida e extensor Bird aquecido (150ºC):

Aparelho de revestimento com secagem 
infra-vermelha e mesa de vácuo:

barras usinadas disponíveis para as seguintes medidas:
No. barra    espessura de aplicação

                          0                 0 (barra lisa)
  8                  0,010 mm
 12                 0,015 mm
 25                 0,030 mm
 35                 0,050 mm
 50                 0,075 mm
 75                 0,115 mm
100                0,145 mm
140                0,205 mm
180                0,260 mm
220                0,310 mm

largura de aplicação: 230mm
OBS: Espessura aprox. durante a aplicação líquida.

mesa a vácuo para amostra de tamanho A3


