Testes de solidez à lavagem
e tingimentos
Modelos wt-B, wt-16-B e wt-ii-b

DESCRIÇÃO GERAL
Aparelhos de laboratório construída em aço inoxidável
para ensaios de solidez à lavagem com suporte de encaixe
rápido para 12 ou 16 canecas de 550ml, ou 8 canecas de
1250ml (dependendo do modelo) que gira com 40 rpm,
de acordo com as normas técnicas internacionais (AATCC
61:1969 e AATCC 61:2003, DIN 54014, ISO 105-C01 a
C06, NBR 10597/1988 ABNT).
Também permite fazer tingimentos até 95ºC (fervura).
Aquecimento por meio de banho-maria, com resistências
elétricas, e resfriamento através de entrada de água com
transbordo.
Máquina atende às diretrizes de segurança da Norma
Regulamentadora NR12.
Possui microprocessador Touch Screen (com memória de 5
programas) para o controle automático do processo, com
patamar, alarmes, rotação, gradiente de aquecimento e
resfriamento. (Opcional: memória para 30 programas.)

www.mathis.com.br

DADOS TÉCNICOS - MODELOs

wt-b

wt-16-b

wt-ii-B

Número de canecas 500 ml

12

16

12

Número de canecas 1200 ml

-

-

8

Velocidade de rotação

40 rpm (fixa)

40 rpm (fixa)

40 rpm (fixa)

Temperatura

20 - 100ºC

20 - 100ºC

20 - 100ºC

Potência

4,2 kW

4,8 kW

4,2 kW

Alimentação elétrica

1 x 220 V + T

1 x 220 V + T

1 x 220 V + T

Dimensões (L x P x A)

75 x 50 x 63 cm

85 x 50 x 63 cm

69 x 61 x 79 cm

Peso líquido (aprox.)

57 kg

68 kg

84 kg

Acessórios:
eixo com suportes para
12 canecas de 500ml

eixo e suportes para
8 canecas de 1200ml
caneca de 500ml

esferas de aço inoxidável
(para intensificar o efeito
de lavagem)
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caneca de 1200ml

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

escala de cinzas - norma ISO 105 A03
para avaliação de transferência de cor
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