OFICINAS AUTO
Termógrafos para controlo de fornos de secagem
Medidor-registador Grant portátil OQ 610:

0100400
Medidor registador de temperaturas para controlo e analise de fornos de secagem
mediante 6 sondas homologadas para a industria automóvel, conecção sub, software
exclusivo de controlo de tratamento e analises de dados.
Muito simples de utilizar, ideal para técnicos e redes de venda de fabricantes de
pinturas e tintas, com adição em impressoras pH.

UV, Radiómetro miniatura "Micro-Cure™"
0501280
Pequeno e prático registador-totalizador de dados de cura de tintas por UV:
Escalas
- Mod. MC-2:
2 W/cm2
- Mod.MC-10:
10 W/cm2
-Gama espectral:
UVA (320-390 nm)
- Energia absorvida
:0 a 999 Joules/cm2
- Resolução:
0,001 Joules/cm2
- Dimensões:
33 x 25 x 6 mm
Para visualizar as leituras é necessário o leitor “Data Reader” 0501281

UV, radiómetro de 4 canais “Power Puck”
0501289
Compacto e com o diâmetro de um compac-disk, permite medir e registrar e realizar
curvas de: 4 canais simultâneos de UVA, UVB, UVC, UVV. Escalas:
Intensidade
Energia: 0,1 W/cm2 - 0,5 W/cm2
0,25 Joules/cm2
Comprovar a optimização do sistema de cura de tintas.
Determinar a eficiência e vida das lâmpadas.
Distribuição espectral de UV.
Nota: este radiómetro fornece-se com 1 único canal, a escolher, p.e. UVICURE Plus
UVA. 0501283
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Micro radiómetro 3D Cure:

0201275
Do tamanho de uma moeda, podem fixar-se em diferentes pontos críticos, ao mesmo
tempo uma peça ou conjunto, no processo de tratamento por UV ou combinado com
IR. Medem radiações UVA, UVB, UVC, ou UVV em W\cm2 ou densidade da energia
absorvida em joules\cm2, cujos dados são capturados por um mini-logger para seu
tratamento informático.

Termómetros
Termómetro Infravermelhos TIV4
Medição de temperaturas sem contacto, mediante infravermelhos, com ponteiro
laser.Ideal para controlo dos produtos directamente em linhas de produção, etc.
Dispomos de modelos para altas temperaturas.
Características
Termómetro de infravermelhos com ponteira laser
Gama de medição de -33 a 500ºC.
Função de leitura medida e máxima.
Desliga automaticamente.
Inclui bolsa.
Aplicação
Efectua leituras sem contacto com o produto.

Termómetros de contacto

0102000
Especialmente concebidos para medir temperaturas de superfícies metálicas, devido
a que a sua base tem ímanes que o aderem ás superfícies ferro magnéticas. Muito
úteis para estruturas e depósitos, para comprovação do ponto de condensação.
Escalas: -5 a 65 ºC, -20 a 250 ºC e 0 a 400 ºC.
Precisão: ± 1ºC.
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Viscosidade
Taça ISO
UNE EN ISO 2431
Para a medida simples e prática da viscosidade, tintas, lacas e outros líquidos.
Volume 100 ml. Fabricado em alumínio anodizado e casquilho de fluxo de aço
inoxidável. Fornecido nas seguintes configurações:
Orifícios de fluxo:
Código Pedido:
Ø 3 mm
0201910
Ø 4 mm
0201902
Ø 5 mm
0201903
Ø 6 mm
0201904
Ø 3 mm com certificado
0201930
Ø 4 mm com certificado
0201900
Ø 5 mm com certificado
0201920
Ø 6 mm com certificado
0201910
Fora de normas, fornecem-se também com orifícios de Ø2, Ø5, Ø8 mm.

Taça DIN 4

DIN 53211-85
Para a medida simples e prática da viscosidade de tintas, lacas e outros líquidos.
Volume 100 ml. Fabricado em alumínio anodizado e casquilho de fluxo de aço inox.
Fornecido nas seguintes configurações:
Modelo:
Código Pedido:
DIN 4 Ø mm
0201100
DIN 4 Ø mm com certificado
0201101
Fora de normas, fornecem-se também com orifícios de 5 e 6 mm

Taça FORD
ASTM D 1200-94
Para a medida simples e prática da viscosidade de tintas, lacas e outros líquidos.
Fabricado em alumínio anodizado com casquilho de fluxo de aço inox. Fornecido nas
seguintes configurações
Modelo:
Ø Orificio:
Código Pedido:
Nº 1
Ø 1,9
0201210
Nº 2
Ø 2,53
0201220
Nº 3
Ø 3,4
0201230
Nº 4
Ø 4,12
0201240
Nº 5
Ø 5,20
0201250
Nº 4 com certificado
0201260
Fora de norma, fornecem-se também com orificios de Ø 6, 7 e 8 mm
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Taça Ford com asa

ASTM D1200-24
Para a medida da viscosidade de tintas, lacas e outros líquidos. Fabricado em
alumínio anodizado, com casquilho de fluxo de aço inox. Fornecido nas seguintes
configurações
Modelo:
Ø Orifício de fluxo:
Código de pedido:
Nº 3
Ø 3,4
0201900
Nº 4
Ø 4,12
0201000
Nº 5
Ø 5,20
0201010
Fora de norma, fornecem-se também com orifícios de Ø 6, 7 e 8 mm

Taça DIN com asa

DIN 53211-85
Para a medida da viscosidade de tintas, lacas e outros líquidos. Fabricado em
alumínio anodizado, com casquilho de fluxo de aço inox.
Fornecido nas seguintes configurações:
Modelo:
Ø Orifício de fluxo:
Código de pedido:
ISO DIN 4
Ø 4,0
0201400
DIN 4 (53211)
Ø 4,0
0201100

Taça Zhan
ASTM 4212-93
Taça de imersão para a medida simples e prática da viscosidade de tintas, lacas e
outros líquidos. Fabricado em aço cromado em 5 modelos que abarcam de 5 a 1820
centistokes. Fornecido nas seguintes configurações:
Nº
Código Pedido
1
0201806
2
0201805
3
0201803
4
0201801
5
0201802

Tripé para taças de fluxo

ISO, ASTM, DIN, AFNOR
SE-7001021
Tripé para taças de viscosidade. Elemento auxiliar para fixar as condições de medida
que requerem as normas que se citam. Inclui pés reguláveis e nível de borbulha, para
nivelar adequadamente as taças de viscosidade segundo normas. Serve para todas
as taças descritas anteriormente excepto as de imersão.
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Medidores de espessuras de camadas húmidas (aço inoxidável AISI-420)
Disco Graduado
UNE 49031-80, ASTM D 1212-91
Roda dupla rectificada, com disco excêntrico interior que se faz rodar sobre a tinta
húmida. A parte molhada do disco central corresponde com a escala exterior onde
indica a espessura da camada. Disco de 50 mm de diâmetro e 10 mm de largura,
fornece-se nas seguintes escalas:
Escala:
Código Pedido:
0 a 50 micras
0220000
0 a 125 micras
0219900
0 a 250 micras
0220100
0 a 500 micras
0220200
0 a 1000 micras
0220400

Pente 25-2000

ISO 2808
02 205 00
Medidor de espessuras de camadas húmidas tipo pente, com dentes graduados a
distância crescente do plano de apoio. O último dente que entra em contacto com a
tinta fresca indica a espessura da camada húmida. Escala 25 a 2000 micras.

Pente 25-2000

02 206 00
Com as mesmas características técnicas que a anterior, mas com escala inferior a 20370 micras.

Multifunção
0219000
O “Master Paint Plate” é um pente multifunção de bolso, muito prático, que permite
medir até seis parâmetros diferentes:
• Espessuras de camadas frescas de 25 a 150 micras.
• Aplicador progressivo de 20 a 200 micras.
• Adesão passo 2 e 3 mm
• Arredondamento de vértices
• Viscosidade
• Espessura de vidros
Dimensões: 100 x 55 x 1 mm.
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Pente para tintas em pó
ASTM D 01.51
Modelo:
Escala:
Código Pedido
4
75 a 300 micras
0220800
5
250 a 625 micras
0220801
6
500 a 1250 micras
0220802
O “Powder Checker” permite medir camadas de tinta em pó fresca antes do
polimerizado, com o que é possível corrigir camadas erróneas, quer acrescentando
mais camadas, quer eliminando os excessos. A relação camada em pó/ camada
polimerizada deve calcular-se em cada caso já que depende de muitas variáveis
ainda que normalmente seja de cerca de 50%.
Modelos, escalas e códigos de pedido:

Medidores de espessuras de revestimentos
Positector 200

EaseCheck FN
02113800
Com sonda oscilante, memoria , funções estatísticas e reconhecimento do material
base.
Escalas:
0,0 a 5000 micras sobre base férrica
0,0 a 1500 micras sobre metais não férricas
Outros modelos EaseCheck
EaseCheck FE: Modelo económico, base férrica 0213600
EaseCheck FE-S: Base férrica com funções estatísticas 0213700
Cumprem normas ISO 2178 e 2360, UNE 4803
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Megacheck 20 ST

0215710
Instrumento Multifunção de altas prestações, mede indistintamente sobre base férrica
e não férrica, com as seguintes funções:
- Scanner para exploração de superfícies rugosas
- 100 memórias de aplicação, 2.000 valores medidos, funções estatísticas e saída
RS232
- Protocolos com data, hora e histogramas
Cumpre as normas: ISO 2178 e 2360, UNE 48 03180.

Positest G e F "banana"

0211600 e 0211700
Medidores de espessuras “magnéticos” de escalas 0-200 e 0-2.000 micras,
respectivamente, medem camadas sobre base ferro magnética. Este equipamento,
conhecido no mercado como “banana” varia a precisão segundo a posição, tal como
os equipamento análogos no mercado. Cumpre as normas: UNE 48 031 80.

Posi Pen ™

0211500 e 0211510
Medidor de espessuras de revestimentos não magnéticos, o mais simples, básico e
económico.
Mede todo o tipo de revestimentos sobre base férrica entre 5 e 500 micras.

Universal P.I.G., Método destrutivo
0213000
Medidor de espessuras de camadas, destrutivo, para todo o tipo de revestimentos e
materiais base, incluindo revestimentos multicamadas com 3 escalas. Resolução 2
micras.
Utiliza-se especialmente onde não é possível medir por métodos não destrutivos, tais
como: tintas e vernizes sobre madeira, plásticos, cimento, etc. Realiza-se um corte
com um elemento de corte de aço e observa-se com uma lupa reticulada de 50 x com
luz.
Cumpre as normas: UNE 4803180.
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Padrões de espessuras de calibração certificadas

Set. de padrões calibrados, NIST e revestimento de epoxi:
0210060
Base férrica:
0,50 e 500 micras
0210061
Base férrica:
0,10 e 65 micras
0210062
Base não férrica:
0,50 e 500 micras
0210063
Base não férrica:
0,10 e 65 micras
Com rastreabilidade ENAC, fornecemos padrões de polietileno de 14, 30, 50,100, 200
e 300 micras tanto com base férrica como não férrica.

Aderência e flexibilidade
Aderência por ralador ou corte
UNE-EN ISO 2409, ASTM D 3359
O ensaio consiste em formar quadriculas de igual tamanho sobre o substrato da
superfície pintada, onde se adere uma cinta normalizada. Posteriormente retira-se a
fita e observa-se com uma lupa o grau de de descolamento dos vértices. Fornecido
em diferentes passos segundo a espessura da camada a ensaiar.
Ver indicações da norma na tabela seguinte, bem como os códigos de pedido:
Espesura da camada:
Passo de corte:
Código de pedido:
0-50 micras
1 mm
0302001
50-125 micras
2 mm
0302002
Mais de 125 micras
3 mm
0302003
Set. de acessórios comuns
0302009
Fita aderência normalizada
0302010
Outros raladores de probetes, para ensaios em Câmaras de Névoa Salina,
Cíclicas ou Climáticas:
03 021 00 Ensaio de Ralado SIKKENS mod. 463
03 022 00 Lápis de Ralado FORD (também chamado Van Lear, cumpre a norma DIN
167)
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