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Grubościomierze
Miernik do pomiaru grubości suchej warstwy na
metalicznych podłożach
Seria produktów PosiTector firmy DeFelsko to solidny i
ergonomiczny sprzęt.
Szybkie i dokładne pomiary dzięki automatycznej kompensacji
temperatury.
Wyróżnia się wszechstronnością dzięki wymiennym sondom
do pomiaru grubości.
Miernik wykorzystuje zajwisko indukcji magnetycznej i
prądów wirowych. Służy do pomiaru grubości powłok na
podłożach ferromagnetycznych i/lub nieferromagnetycznych
PosiTector Powder Checker wykorzystuje również technologię
ultradźwiękową w bezkontaktowym pomiarze.
Przy wyborze odpowiedniego Positectora należy najpiew wybrać
model miernika: podstawowy bądź zaawansowany.
Model Standard:
-monochromatyczny wyświetlacz,
-przechowywane w pamięci 250 odczytów
Model Advanced:
-podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny LCD,
-pamięć 100 000 odczytów, które można pogrupować w 1000 grup i
podgrup,
-kabel USB do transferu danych do komputera lub Bluetooth - do
komputera lub do drukarki
Wyposażenie standardowe dla wszystkich modeli:
folie kalibracyjne, gumowy pokrowiec z uchwytem do paska, smycz, 3
baterie AAA, instrukcja, nylonowy pokrowiec z paskiem, folia
ochronna na wyświetlacz, certyfikat kalibracji, kabel USB, dwuletnia
gwarancja

Uniwersalny zestaw POSITECTOR Inspection
DefelsKo opracowało unikalną technologię pomiaru wieloparametrowego za pomocą tylko jednego urządzenia.
Jedno urządzenie z możliwością podłączenia wielu sond:
¬
¬
¬
¬
¬

Grubość powłoki na podłożach magnetycznych (6000)
Grubość powłoki na podłożach niemetalicznych (200)
Grubość powłoki przed utwardzeniem (PC)
Grubość materiałów (UTG)
Warunki środowiskowe Temperatura, wilgotność i punkt rosy (DPM)

¬
¬
¬
¬

Profil powierzchni (SPG)
Pomiar chropowatości powierzchni metodą taśmy replikacyjnej (RTR)
Pomiar poziomu zasolenia -Metoda Bresle'a (SST)
Twardość Shore'a A i D (SHD)

Miernik grubości powłok Positest DFT
Normy: ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244/B499/D7091/ E376/G12,
BS3900-C5, SSPC-PA2

Dostępny w dwóch wersjach: do pomiaru na podłożach ferromagnetycznych
(DFT-F) oraz do pomiaru na podlożach ferro i nieferromagnetycznych (DTFCombo). Cechy: 60+ pomiarów na minutę, opcja uśredniania wyników z max. 99
odczytów , zakres pomiaru do 1000μm, automatyczne dokonywanie odczytu i
rozpoznawanie rodzaju podłoża.

Nr. zamówienia

Model

Podłoże

Zakres

Rozdzielcz.

Statystyki

DEF-DFTFE
DEF-DFTCOMBO

Ferro
Combo: Ferro i Nieferro

Żelazo-Stal
Żelazo,aluminum itp.

0 - 1.000 µm.
0 - 1.000 µm.

1 µm.
1 µm.

Tak
Tak

PosiTector 6000 -

grubości powłok na podłożach
ferromagnetycznych i/lub nieferromagnetycznych.

D7091/E376/G12, S3900-C5, SSPC-PA

Po dokonaniu wyboru modeli: podstawowy lub zaawansowany, następnie należy dokonać wyboru sondy według poniższych
wytycznych:
F

Metal Magnetyczne

N

Metal Niemag.

FN

Metal Mag. i Niemag.

S

1

Sonda na kablu

Stand.

3

Zaawansowany

SondyPositTector 6000 można zintegrować z samym urządzeniem, więc wystarczy umieścić urządzenie na mierzonej
powierzchni lub można go przenieść, co zapewnia lepszy dostęp w ograniczonej przestrzeni. Szeroka gama zakresów
pomiarowych i typów sond, w tym sondy na kablu, mikro-sondy, nowa seria Xtreme do pomiaru na gorących lub szorstkich
powierzchniach oraz sonda FNDS do pomiaru dwuwarstwowego: ocynkowana + farba.

Standardowe
sondy

Metale Ferromagn.
niemagnetyczne (stal i
żeliwo)
Metale nieferromag.
Nieprzewodzące
(Aluminium, Miedź itp.)
Połączone sondy do
wszystkich metali

Sonda
do
powierz.
chropow
atych

Idealne
Mikrosondy, do małych
dla
powierzchni lub obszarów o
anodyz.
utrudnionym dostępie.
aluminiu
m

Indywidualne i wymienne sondy do grubych powłok
ochronnych; epoksydowa, plastikowa, izolacja
przeciwogniowa itp.
Model FHX do wysokich temperatur i chropowatych
powierzchni.

Standard

F1

FS1

FXS1

F0S1

F45S1 F90S1

FT1

FTS1

FKS1 FHXS1

FLS1

Zaawans.

F3

FS3

FXS3

F0S3

F45S3 F90S3

FT3

FTS3

FKS3 FHXS3

FLS3

Standard.

N1

NS1

NAS1

N0S1 N45S1 N90S1

NAS3

N0S3 N45S3 N90S3

NKS1

Zawans.

N3

NS3

Standard.

FN1

FNS1

FNTS1

Zaawans.

FN3

FNS3

FNTS3

Zakres
Rozdzielczość
Dokładność*

0 - 1.990 µm.

NKS3

Férricos: 0 - 1.150 µm.
Férricos: 0 - 1.150 µm.

0,1 µm.

0,1 µm.

+ 0,1 µm. + 1%

+ 0,5 µm. + 1%

0 - 6 mm.
0,01 mm.
+ 0,01 mm. + 1%

* Precyzja jest ustalana przez ustaloną wartość plus % pomiaru, który został dokonany podczas odczytu.

Dostępne bezpłatne oprogramowanie PosiSoft do wizualizacji, analizy i oceny danych.
Nowa sonda do pomiaru podwójnego FNDS. Za pomocą tej samej sondy można zmierzyć
indywidualne grubości warstwy farby i warstwy cynku.
W trybie Duplex, PosiTector 6000 FNDS wykorzystuje jednocześnie prądy magnetyczne (ferro) i prądy wirowe (nieferro), aby obliczyć i wyświetlić indywidualną grubość farby i warstwę
cynku.

Wzorce kalibracyjne
Wzorce kalibracyjne lub "wskaźniki" są idealną metodą do regulacji i sprawdzania
grubościomierzy, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność i prawidłowe działanie
sprzętu. Służą one również do ochrony sondy w przypadku pomiarów na gorących, szorstkich
lub lepkich powierzchniach.
Ref. 0210020 Zestaw plastikowych wskaźników 25, 50, 125, 250 i 500 mikronów.
Ref. 02100190 Zestaw 8 wskaźników z certyfikatem NIST.

FNGS1*
FNGS3*
0-13 mm.

0-10.000
0-63,5
µm. 0-38 mm. mm.

0,1 µm.
+ 0,02mm. + 2 µm.
+ 3%
+ 3%

0,01 mm.
+ 0,5 mm. + 3%

Miernik grubości powłok na podłożach
niemetalowych, np. tworzywach sztucznych,
kompozytach, drewnie, betoni i innych

PosiTector 200
Normy: ASTM D6132, ISO 2808

PosiTector 200 to przenośny miernik do nieniszczącego,
ultradźwiękowego pomiaru jednej, dwóch lub trzech pojedynczych
warstw powłoki jednocześnie na podłożu niemetalicznym, takim jak np.:
drewno, beton, szkło, plastik, guma itp. Posiada pamięć wewnętrzną do
250 odczytów (model Standard) lub 100,000 odczytów (model
Advanced). W wersji Advanced mierzy jednocześnie do trzech warstw
powłoki i podaje interpretację graficzną (wykres) wyniku.
Posiada duży, czytelny wyświetlacz z regulacją jaskrawości, odporny na
zarysowania.

Numer produktu
Model
Pomiar całkowitej grubości powłoki
Pomiar grubości poszczególnych warstw

Minimalna grubośc
Ekran graficzny
Aplikacje
Zakres
Dokładność

DEF-200B1

DEF-200B3

Standardowy Zaawansowany
x
3
13 mikronów
x
Powłoki na drewnie, tworzywie
sztucznym itp.
13 - 1000 µm.
+ 2 µm. + 3%

DEF-200C1
Standardowy

DEF-200C3
Zaawan.

x
3
50 mikronów
x
Powłoki na betonie i włóknie
szklanym
50 - 3800 µm.

DEF-200D1
Standardowy

DEF-200D3
Zaawan.

x
3
500 mikronów
x
Powłoki polimocznikowe
50 - 7600 µm.
+ 20 µm. + 3%

Miernik grubości Paint Inspection Gauge (Super P.I.G. III) ISO 2808
Nr. TQC-SP1100
Normy: ISO 2808

Precyzyjne urządzenie do kontroli i pomiaru grubości jednej lub wielu powłok
na praktycznie dowolnym podłożu, w tym drewnie, tworzywach sztucznych,
metalach itp. Służy także do obserwacji i pomiaru defektów podłoża.
Nacięcie wykonuje się za pomocą stalowego ostrza, a następnie szerokość
śladu obserwowana jest przez lupę z powiększeniem 50X, ze zintegrowanym
światłem LED dla lepszego widzenia. Zakres od 2 do 1800 mikronów.
Zawiera 3 ostrza.

Factor D

Zakres
2-1800 µm.

20
5
2

20-1800 µm.
10-900 µm.
5-450 µm.
2-250 µm.

Grubościomierz liniowy / bezdotykowy
do suchych i mokrych warstw
Coatmaster
Ref. WI-COATMASTER

CoatMaster
to
nowy
model
sprzętu
do
bezkontaktowego pomiaru grubości powłok. Dzięki
nowym funkcjom statystycznym umożliwia on
dogłębną analizę i optymalizację danych pomiarowych.
CoatMaster sprawdzi się szczególnie w przypadku
powlekania części samochodowych wymagających
wysokiej jakości pokrycia – łożysk, tłoków i tłumików
drgań skrętnych. Ponadto miernik może być z
powodzeniem wykorzystany na przykład przy
malowaniu proszkowym elementów mebli.

140 μm grubości

5 - 50 cm.
odległość

¬ Zakres grubości: od 1 do 1000 μm
¬ Zakres pomiaru: od Ø 2 mm, umożliwiający pomiar
małych lub zakrzywionych i nieregularnych kawałków

Bezdotykowy pomiar

Zalety
¬ 100% kontrola produkcji w czasie rzeczywistym,
na produkcie końcowym
¬ Zapewnia jakość i redukuje liczbę odrzutów, unikając
ponownego przetwarzania

Szorstkie powierzchnie

Zakrzywione i
złożone elementy

Kontrola procesu w
czasie rzeczywistym

PosiTector Powder Checker – powłoki proszkowe
Ref. DEF-PC
Normy: ASTM D7378

Bezdotykowy miernik grubości nieutwardzonych farb proszkowych.
Wykorzystuje technologię ultradźwiękową do automatycznego obliczania i
uzyskania dokładnej grubości.
Bezprzewodowy czujnik do 10 metrów.
Nie ma potrzeby kalibracji w przypadku większości farb proszkowych.
Wyniki pojawiają się zarówno na instrumencie, jak i na sondzie.
Prosty, trwały i precyzyjny, przenośny z baterią.
Ochronna gumowa obudowa, anty-wstrząsowa z magnetyczną taśmą. Idealny
miernik do pracy w terenie.
Generuje raporty z danymi pomiarowymi i grafiką. Port USB do szybkiego
połączenia z komputerem i ładowania.
¬ Zakres:
¬ Rozdzielczość :
¬ Dokładność:
¬ Czas pomiaru:
¬ Odległość pomiaru:

20 – 110 µm
1 µm
+ 5 µm
2 - 5 sekund
18 mm
2 mm
USB - WIFI - BLUETOOTH

Od początku procesu

Wszystkie rodzaje
podłoży

Wskaźnik grubości
warstwy na mokro
Sześciokątny grzebień do mokrych warstw
Normy: UNE 4803-80, ISO 2808-7B,
BS3900-C5 método 7B, ASTM D4414-A

Sześciokątne grzebienie ze stali nierdzewnej do pomiaru grubości mokrej warstwy,
wykonane z precyzją, bardzo trwałe i do wielokrotnego użytku. Ze stopniowanymi
zębami mają wsparcie na każdej z sześciu krawędzi. Ostatni ząb, który wchodzi w
kontakt ze świeżą farbą, wskazuje grubość mokrej warstwy.

Numer

Zakres

0220500
0220600
0220700
0220900

25 do 2.000 mikronów
20 do 370 mikronów
50 do 10.000 mikronów
25 do 900 mikronów- wersja ekonomiczna-plastik

Rulina
Normy: UNE 49031-80, ASTM D1212-9, ISO 2808

Wysoka dokładność i łatwość użycia miernika grubości warstwy mokrej.
Wykonany ze stali nierdzewnej, składa się z trzech tarcz.
Podwójne koło, z mimośrodową tarczą wewnętrzną, toczone po wilgotnej farbie.
Zamoczona część tarczy centralnej pozwala odczytać na skali grubość warstwy.
Tarcza 50 mm średnicy i 10 mm szerokości, dostarczana jest z poniższymi skalami.
Numer

Zakres

0220300
0220000
0219900
0220100
0220200
0220400

0 do 25 mikronów
0 do 50 mikronów
0 do125 mikronów
0 do 250 mikronów
0 do 500 mikronów
0 do 1.000 mikronów

Grzebień do powłok proszkowych
To podstawowy i bardzo prosty w użyciu grzebień pomiarowy do sprawdzania
grubości powłok proszkowych przed utwardzeniem.
Sprawdza grubość warstwy proszku przed utwardzeniem, co pozwala zapewnić
prawidłowe nałożenie grubości, unikając w ten sposób konieczności stosowania
drugiej warstwy i możliwych problemów z integralnością powłoki.
Numer

Opis

0220800
0220801
0220802

Grzebień do powłok proszkowych nr.4 (75 - 300 µm)
Grzebień do powłok proszkowych nr.5 (250 - 625 µm)
Grzebień do powłok proszkowych nr.6 (500 - 1.250 µm)

Miernik grubości
materiałów
PosiTector UTG –

grubość materiałów

Normy: ASTM E797

Mierzy grubość ścianek materiałów takich jak stal, tworzywo sztuczne i
inne, wykorzystując technologię ultradźwiękową. Idealny do pomiaru
efektów korozji lub erozji na zbiornikach, rurach lub dowolnej
konstrukcji, gdzie dostęp jest ograniczony.
Dwie wersje:
UTG ME - zawiera opcję "Thru-Paint", czyli możliwość do szybkiego i
dokładnego pomiaru grubości metali na pomalowanej strukturze bez
potrzeby usuwania powłoki.Zakres pomiarowy od 2.50 do 60mm i od
2.50 do 125mm
UTG Std - mierzy skutki korozji i erozji na zbiornikach, rurach i innych
strukturach, bez pominięcia powłoki ochronnej. Zakres pomiarowy od 1
do 125 mm.
Model
Numer
Model
Sonda
Typ sondy
Wielokrotne echo
Zakres pomiarowy* -pojedyńcze echo
Zakres pomiarowy* - wielokrotne echo
Rozdzielczość
Dokładność

UTG-C Korozja
DEF-UTGC1
DEF-UTGC3
Standard.
Zaawans.

UTG-M
DEF-UTGM1
Standard

UTG C
5 MHz
Tak
1 - 125 mm
Brak
0,01 mm
+ 0,03 mm

* Zakres pomiarowy dotyczy stali węglowej i zależy od stanu powierzchni, temperatury i materiału.

Seria MX - Wysokoprecyzyjne grubościomierze ścienne
Ultradźwiękowy miernik grubości materiału, szeroki zakres, od bardzo
cienkich próbek od 0,65 mm do bardzo grubych próbek 500 mm. Są
niewrażliwe na wpływ środowiska i mogą być używane w terenie, odporne na
najtrudniejsze warunki pracy.
Modele - Pojedyńcze echo
MX-1, MX-2, MX-3, MX-5DL, PX-7D
Model - Wielokrotne echo
MMX6-DL

Sondy do grubości materiałów takich jak metale, szkło i jednorodne tworzywa
sztuczne.
Numer

Oznaczenie

Zakres

0222008
0222001
0222002
0224651*

T-102-2000, 5 MHz, Ø 6,35 mm.
T-101-2000, 5MHz, Ø 4,76 mm.
T-104-2000, 5 MHz, Ø 12,7 mm.
T-402-5507, 15MHZ, Ø 6,35 mm.

1 - 150 mm
1 - 50 mm
1,3 - 150 mm
0,15 - 25 mm

* Dotyczy tylko modeli PX-7DL
Sprawdź różne kombinacje sprzętu - sondy bardziej dopasowane do twoich aplikacji.

DEF-UTGM3
Zaawans.

UTG M
5 MHz
Nie
2,5 - 125 mm
2,5 - 60 mm
0,01 mm
+ 0,03 mm

Kontrola farb
W
przypadku
konkretnego
zastosowania
konieczne
jest
sprawdzenie
właściwości
fizycznych, takich jak odporność na uderzenia,
zmywalność i odporność na ścieranie.
Sprawdzanie pigmentów za pomocą mierników
ziarnistości (grindometry), określanie ciężaru
właściwego powłoki za pomocą kubków gęstości
(piknometry), pomiar lepkości za pomocą
kubków lepkości lub lepkościomierzy rotacyjnych,
ocena czasu suszenia lub rezystywność farb jest
podstawową techniką pomiaru, aby uzyskać
niezawodne i powtarzalne formulacje w
opracowywaniu powłok, farb drukarskich i
kosmetyków.
¬ Grindometry, służą one do określania
stopnia rozdrobnienia (ziarna lub wielkości
cząstek) farb, lakierów, stodół, tuszów itp.
Niezbędny w produkcji farb i aplikacji. Jest
również stosowany w przemyśle spożywczym
(czekolada) i farmaceutycznym (kremy).

¬ Piknometry są precyzyjnym przyrządem
ze stali nierdzewnej lub anodyzowanego
aluminium do określenia ciężaru farb, tuszów,
past, klejów i podobnych produktów.

¬ MFFT pozwala określić najniższą
temperaturę schnięcia roztworów na bazie
wody (farby lateksowe, emulsje, kleje).
¬ Czas schnięcia, to określenie czasu jaki
potrzebny jest do utwardzenia lub wysuszenia
powłoki.
¬ Rezystywność do szybkiego i dokładnego
pomiaru rezystywności farb i lakierów,
niezbędny do prawidłowego działania
instalacji do malowania elektrostatycznego,
ułatwiający istotne zmniejszenie ilości farby,
minimalizujący ilość odpadów.

		

JB Labotech posiada kubki wypływowe
zgodne z ISO, FORD, ZAHN, elektroniczne
wiskozymetry
obrotowe
(metoda
BROOKFIELD) i reometry.

Laboratorium kalibracyjne akredytowane przez ENAC zgodnie z normą UNE EN ISO 17025

Kontrola farb

Grindometr Hegman

Grindometry precyzyjne

Normy: UNE EN ISO 1524, ASTM D1316

rindometry stosowane są w celu oznaczania stopnia
ziarnistości, a także dużych cząstek lub aglomeratów w
dyspergowanym materiale. Grindometry znajdują
zastosowanie w kontroli jakości produkcji, przy
magazynowaniu, badaniu desperatów w laboratoriach
przemysłu farb i lakierów, pigmentów, farb drukarskich,
papieru,
ceramiki,
farmaceutycznego,
środków
spożywczych i wielu innych. Wykonane z hartowanej
stali nierdzewnej AISI-420.

Numer

Zakres

Długość

0236300
0236000
0236100
0236200

0 - 15 mikronów
0 - 25 mikronów
0 - 50 mikronów
0 -100 mikronów

160 mm.
160 mm.
160 mm.
160 mm.

Specjalny grindometr, znacznie dłuższy (200 mm)
od standardowych grindometrów (160 mm).
Umożliwia dokładniejsze odczyty, ponieważ
rozdzielczość w mikronach jest mniejsza.
Z 2 prowadnicami aplikacyjnymi 13
mm. Długość 200 mm.
Numer

Zakres

Rozdzielczość

0236500
0236520
0236530

0 - 25 mikronów
0 - 50 mikronów
0 - 100 mikronów

1 mikron
2 mikrony
5 mikronów

Piknometry (gęstość)
Normy: UNE EN ISO 2811, ASTM 1475
Jest to przyrząd wykonany ze stali nierdzewnej do precyzyjnego określenia ciężaru właściwego farb i innych podobnych
produktów. Przyrząd składa się z pojemnika i pokrywy z otworem do odbioru nadmiaru cieczy badanej.
Dostępny jest w dwóch wersjach o pojemności 50 lub 100 ml z lub bez tary dla zrównoważonych pomiarów.

Numer

Objętość

0237001
0237002
0236950
0236951

100 c.c.
100 c.c. z certyfikatem kalibracji
50 c.c.
50 c.c. z certyfikatem kalibracji

Aplikator typu sagging
and leveling

Przepływomierz Daniel (Płynność)

Ref. 0235000

Prosty przyrząd do analizy i
płynności mas, past i grubych
warstw farb.
Stopień rozdrobnienia i jakość pasty
lub szpachlówki są bezpośrednio
związane z profilem przepływu i
wiązaniem, odzwierciedlając obie
charakterystyki
w
odczytach
przepływomierza.

Normy: UNE 48043-84, UNE 48068-94,
ASTM D-4400-89

Pozwala przeprowadzać testy z każdej strony aplikatora.
Aplikator ma 5 par szczelin o wysokości 0,25, 0,5,
1,01, 2,03 i 4,06 i szerokości 1,5 mm, między
szczelinami 2 mm.
Możliwość dostosowania 10 różnych wysokości, 6
mm. szerokości, odstęp 1,5 mm.
Szerokość: 100mm

Ref. 202290M001

Rejestrator temperatury sc nięcia
Normy: ISO 2115, ASTM D2354
Minimalna temperatura tworzenia filmów (MFF ) jest ważnym parametrem w
opracowywaniu i wytwarzaniu emulsji, klejów i polimerów na bazie wody.
Dostępne są w dwóch wersjach, do 60

i do 0

Numer

Objętość

RHO-MFFT60
RHO-MFFT90

Minimalna temperatura tworzenia filmu, z gradientem 6 temperatur. (-10 do 60
Minimalna temperatura tworzenia filmu, z gradientem temperatur. (-10 do 0

).
)

iernik rezystywności – RE45
Ref. 0200600
Normy: ASTM D 5682

Urządzenia do pomiaru oporności farb, lakierów i płynów w łatwy, szybki i
precyzyjny sposób w czasie nakładania elektrostatycznego.Mierzy rezystywność
farb, lakierów i płynów, szybko i dokładnie
Mikroprocesorowy system z automatycznym skalowaniem.
Skala Ransburg, od 100 Kohm do 20 Mohm.

Rejestrator czasu sc nięcia
Normy: ISO 9117-4
o niezawodny aparat do badania czasu schnięcia, żelowania wielu farb i powłok
czy utwardzania powłok lakierowanych.
Specjalne igły przesuwają się z określoną prędkością na odcinku o długości 300
25mm. Użytkownik ma do wyboru trzy stałe prędkości: 6, 12, 24 godziny.
Możliwość zaprojektowania prędkości na dodatkowe zamówienie.
Umożliwia rozróżnienie faz pośrednich w procesach.
o urządzenie może wykonywać 6 lub 10 prób jednocześnie.
Referencia

Medidor

0242200
0242210
0242220

Rejestrator BK3 z 6 ścieżkami
Rejestrator BK6 z 6 konfigurowalnymi ścieżkami
Rejestrator BK10 z 10 konfigurowalnymi ścieżkami

Tester do pomiaru temperatury zapłonu Flash Point
Ref. 0243500

Normy: ISO 3679, ISO 3680, ASTM D 3278, ASTM D 4206
Jest to zaawansowane urządzenie do weryfikacji temperatury zapłonu. Tester
jest łatwy i szybki w obsłudze, idealny do rutynowych testów punktowych.
Czas badania wynosi tylko 1 minutę z 2 ml próbki dla punktów zapłonu
poniżej 100 ° C . Można przeprowadzić 10 testów za pomocą narzędzia Rapid
Tester w czasie , w którym wykona się tylko jedną metodą. Dzięki urządzeniu
niweluje się problemy z pobieraniem próbek i ich usuwaniem, a jednocześnie
dokonuje się poprawy bezpieczeństwa.

Kubki wypływowe

Kubki Ford
Normy: ASTM D1200-94

Do prostego i praktycznego pomiaru
lepkości farb, atramentów, lakierów i innych
cieczy.
Wykonane z anodyzowanego aluminium i
ze stali nierdzewnej.
¬ Możliwość wykonania kubka poza normą z otworami
o średnicy 6, 7 i 8 mm.

Nr.
0201210
0201220
0201230
0201240
0201250
0201260
0201270
0201070
0201280

Nr. Asa

0201020
0201000
0201010
0201030
0201040

Model

Ø Otworu przepływu

Ford 1
Ford 2
Ford 3
Ford 4
Ford 5
Ford 4 z certyfikatem
Ford 6
Ford 7
Ford 8

1,90 mm.
2,53 mm.
3,40 mm.
4,12 mm.
5,20 mm.
4,12 mm.
6 mm.
7 mm.
8 mm.

Kubek ISO
Normy: UNE EN ISO 2431
Do prostego i praktycznego pomiaru
lepkości farb, atramentów, lakierów i innych
cieczy.
Pojemność 100 ml. Wykonane z
anodowanego aluminium i z obudową
przepływową ze stali nierdzewnej.

Numer

Model

Ø Otworu przepływu

0201901
0201902
0201903
0201904
0201930
0201900
0201910

ISO 3
ISO 4
ISO 5
ISO 6
ISO 3 z certyfikatem
ISO 4 z certyfikatem
ISO 6 z certyfikatem

3 mm.
4 mm.
5 mm.
6 mm.
3 mm.
4 mm.
6 mm.

Kubek DIN
Normy: DIN 53211-85

Do prostego i praktycznego pomiaru
lepkości farb, atramentów, lakierów i innych
cieczy.
Pojemność 100 ml. Wykonane z
anodowanego aluminium i z obudową
przepływową ze stali nierdzewnej.
¬ Możliwość wykonania kubka poza normą z
otworami o średnicy 6 i 8 mm.
Nr.

Nr. Asa

Model

Ø Otworu przepływu

0201106
0201101
0201107
0201108

0201100

DIN 4
DIN 4 z certyfikatem
DIN 6
DIN 8

4 mm.
4 mm.
6 mm.
8 mm.

0201105
0201109

Kubek Zhan
Normy: ASTM 4212-93

Bardzo proste w użyciu narzędzia wykonane z anodowanego aluminium, z
dyszą ze stali nierdzewnej, do pomiaru konsystencji farb, lakierów i
podobnych produktów. Czas przepływu podawany jest w sekundach (s), a
zakres lepkości w centystokesach (cSt).
Numer

Model

0201806
0201805
0201803
0201801
0201802

Zhan 1
Zhan 2
Zhan 3
Zhan 4
Zhan 5

Statyw - Trójnóg do kubków wypływowych
Ref. SE-7001021

Statyw- trójnóg z regulowaną wysokością. Urządzenie pomocnicze do
określenia warunków pomiaru w wyżej wymienionych normach.
Niezbędny jest dla dokładniejszego pomiaru, wyposażony w poziomnicę
ułatwiającą prawidłowe ustawienie. Posiada regulowane nogi. Wykonany
ze stali nierdzewnej. Nadaje się do wszystkich wyżej wymienionych
kubków , z wyjątkiem typu zanurzeniowego.

Stoper
Ref. SP-810013R

Stoper do pomiaru czasu dla kubków wypływowych
¬
¬

Licznik/czas/alarm
Zakres:
24 hrs.

Oleje kalibracyjne
Aby zapewnić prawidłową kalibracje sprzętu, można regularnie sprawdzać dokładność
pomiaru za pomocą wzorów lepkości.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszelkie oleje kalibracyjne do wszystkich rodzajów
kubków wypływowych.
Numer

Wzorzec

(cSt)

0202507
0202511
0202510
0202513
0202514
0202515

C10
C20
C60
C100
C200
C350

17
34
120
230
460
850

Wiskozymetry/Reometry

Wiskozymetr rotacyjny
Ref. VIS-MY-002-R

Cyfrowe wiskozymetry rotacyjne V0, V1 i V2 są wysokiej klasy urządzeniami
służącymi do pomiaru lepkości zgodnie z normami ISO 2555 i 1652, BS oraz
większością standardów ASTM. Pomiar jest wykonywany zgodnie z metodą
Brookfielda. Wartość mierzona wyświetlana jest w mPa lub cP. Wszystko modele
dostępne są wersji L (dla niskich lepkości), R (dla średnich zakresów) oraz H (dla
wysokich lepkości).
Cechy:
- zakres: 6 - 2.000.000 mPas/cP do 1,6 - 3.200.000 dPas/P (zależnie od wersji)
- złącze RS232 (zależnie od wersji)
- dokładność: ± 1% pełniej skali pomiarowe
- powtarzalność: ± 0.2%
- zakres temperatur: -15ºC do + 180ºC
- dokładność temperatury: ± 0.1ºC
- wartości wyświetlane: naprężenia ścinające, lepkość dynamiczna, procent pełnej skali, temperatura, numer końcówki

Wiskozymetry rotacyjne Krebsa
Ref. VIS-KREBS-2000
Normy: ASTM D562, ASTM D1131, ASTM D856

Cyfrowe wiskozymetry rotacyjne Krebsa są wysokiej klasy lepkościomierzami
przeznaczonymi do szybkiego wyznaczenia lepkości farb, lakierów, lepiszczy, past
oraz
ciekłych
atramentów
zgodnie
z
normą
ASTM
D562.
Wartość mierzona wyświetlana jest w w jednostkach Krebsa [KU], powiązanych
jednostkach wagowych gramach [g] (odniesienie do historycznego wiskozymetru
Stormera - Krebsa) lub jednostkach lepkości cP.
Zalety urządzeń:
-

łatwe czyszczenie
łatwa i intuicyjna obsługa
cyfrowy odczyt wartości mierzonej
łopatkowewrzeciono pomiarowe
port RS232 do komunikacji z PC lub drukarką termiczną

Aplikatory i karty kontrastu
Jednym z kluczy do przeprowadzenia badań
laboratoryjnych jest przygotowani próbek o
jednorodnych grubościach.

Jeśli chodzi o manulne aplikatory, najbardziej
jednorodnym i precyzyjnym jest aplikator
czworokątny. Inne aplikatory są bardziej
elastyczne z możliwością regulacji wysokości.

Idealne zastosowanie to automatyczny aplikator,
będący zmotoryzowanym układem o zmiennej
prędkości, w którym można zastosować różne
manualne aplikatory.

Oferujemy certyfikaty kalibracji dla aplikatorów.

Aplikatory

Aplikator automatyczny ATX
Ref. 0231000

Niezbędny w przygotowaniu próbek do badań właściwości
reologicznych, odporności na ścieranie, zdolności krycia i połysk.
Służy do przygotowania szerokiej gamy próbek produktów, takich
jak receptura kolorów w farbach, barach i klejach.
Automatyczny aplikator gwarantuje liniowy ruch i aplikację z
efektami regeneracyjnymi i wysokiej jakości. Umożliwia jednolite i
powtarzalne stosowanie na kartonach, panelach lub foliach,
unikając zmiennych czynników, takich jak prędkość, waga lub
kierunek, które występują w aplikacji manualnej.
Jego kompaktowa, solidna i precyzyjna konstrukcja wyróżnia się elastycznością w zakresie cyfrowej regulacji prędkości,
pozycji startowej, zatrzymania i skoku.

¬
¬
¬
¬
¬
¬

Mały rozmiar (202 x 405 x 169 mm): Zalecany do wszystkich laboratoriów.
Odporność na ewentualne rozlania farby.
Szeroki ekran i menu dotykowe.Łatwy w użyciu.
Możliwość dodawania obciążników i nakładania różnego rodzaju aplikatorów, w tym wałków do aplikacji spiralnych.
Podstawa szklana zapewniająca płaskość próbki.
Ekonomiczna cena.

Specyfikacja:
¬
¬
¬
¬

Prędkość: 40-200 mm/s. 6 konfigurowalnych prędkośc.
Wielkość próbki: 200 x 170 mm. Grubość 3mm.
Maksymalna długość: 200 mm do wyboru.
Dostosowana szerokość do wałków spiralnych 250 mm

¬
¬
¬
¬

Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4,3 cala i oświetlenie LED
Wymiary: 202 (szer.) x 405 (głębok.) x 169 mm (wysok.)
Waga: 7 Kg
Zużycie: 12 W, 220 /110V.

Wałki spiralne
Wyprodukowane ze stali nierdzewnej umożliwiają uzyskanie
wstępnie utwardzonych warstw farb, lakierów, tuszów, klejów itp.
Na dowolnej powierzchni, pod warunkiem, że są idealnie płaskie.
Idealny do wielowarstwowych lub równoległych testów.
W ofercie posiadamy grubości wałków od 10 do 200 mikronów.
Numer wałków krótk. Numer wałków dług.

Płytka do aplikacji

W ofercie posiadamy serię bardzo płaskich płyt wspomagających
aplikacje, zaprojektowanych do nakładania farb z wysokim
stopniem powtarzalności na karty Leneta.
Ref. 0235110 Płytka 15 cm do krótkich wałków i ręcznych

aplikatorów.

Ref. 0235210 Płytka do 25 cm dla długich wałków.

0235100
0235101
0235102
0235103
0235104
0235105
0235106
0235107
0235111
0235108

0235200
0235201
0235202
0235203
0235204
0235205
0235206
0235207
0235211
0235208
0235209

Grubość
10 µm.
15 µm.
25 µm.
35 µm.
50 µm.
60 µm.
75 µm.
100 µm.
125 µm.
150 µm.
200 µm.

Aplikatory manualne

Aplikatory
Baker

Aplikator
czworokątny

Normy: ASTM D823

Normy: ASTM D823

Aplikator cylindryczny z czteroma zdefiniowanymi
grubościami: 30, 60, 90 i 120 mikronów.
Przydatny do szerokiej gamy produktów na płaskie i
względnie twarde podłoża.
Numer

Szer.
80 mm.
50 mm.
50 mm.
80 mm.

0234100
0234000
0234001
0234101

Wielofunkcyjny aplikator z czterema stronami do nakładania filmu w czterech różnych
zdefiniowanych grubościach
Standardowa szerokość użytkowania wynosi 60mm.

Wysokość

Numer

Nº

Mikrony

30/60/90/120
30/60/90/120
50/100/150/200
50/100/150/200

0232000
0232100
0232200
0232300
0232400
0232500

1
2
3
4
5
6

30-60-90-120 µm.
50-100-150-200 µm.
200-250-300-350 µm.
300-400-450-500 µm.
250-500-750-1.000 µm.
1.000-2.000-3.000-4.000 µm.

Aplikator
uniwersalny Baker

Aplikator
Bird

Normy: ASTM D823

Normy: ASTM D3022, ASTM D3823

Wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na kwasy i zasady.

Aplikator o zmiennej i regulowanej wysokości.
Grubość aplikacji regulowana w zakresie od 0 do 250 mikronów.

Aplikatory z korpusem o kształcie pryzmatu opartego na
bokach o płaskich krawędziach.

Numer

Szerokość

Numer

Szerokość

0233100
0233000

50 mm.
80 mm.

0234500
0234510
0234520
0234530

50 mm.
75 mm.
100 mm.
150 mm.

Karty Leneta

Date

Time

Formula

Applicator

Batch No.
Notes
MADE IN USA

FORM 2A - OPACITY

BATCHS

TANDARD

THE LENETE COMPANY

Formula

Date

Batch No.

Time

THE
LENETE
COMP.
MADE IN USA

Pakiet po 250 sztuk
Numer

Model

Wymiary

2A

Syntetyczne karty kontrastowe do kontroli
wzrokowej lub z całkowitą nieprzezroczystością, ze
składnikami UV i szkliwem.

2DX
Date

Formula

Time
Applicator

Batch No.
Notes
MADE IN USA

FORM 2A - OPACITY

0224951
0224952
0224954
0224955

2A
5C
2DX
WDX

140x254 mm.
194x260 mm.
98x152 mm.
98x152 mm.

Paski

Numer

Model

Wymiary

0224939
0224942

S71
S72

51x279 mm.
51x279 mm.

5C

BATCHS

TANDARD

THE LENETE COMPANY

Formula

Date

Batch No.

Time

WDX

Ekonomiczne karty
kontrastu

THE
LENETE
COMP.
MADE IN USA

Numer

Model

Wymiary

Sztuk

0224904
0224906
0224903
0224901

Białe/Czarne
Białe
Zebra
B/Cz (duże)

100x190 mm.
100x190 mm.
100x190 mm.
190x289 mm.

300
300
300
250

Termograf- temperatura

OQ610 – Rejestrator temperatury
Rejestrator temperatury Squirrel nadaje się do szerokiego zakresu
zastosowań pomiaru temperatury w przemyśle, badaniach i rozwoju. Jest on
dostępny jako samodzielny rejestrator lub jako część kompletnego systemu
poprzez monitorowanie procesu w przemyśle spożywczym i farbach. Dzięki
temu urządzeniu można osiągnąć optymalny poziom utwardzania.
Urządzenie dostosowane są do pieców laboratoryjnych.

OQ610 to przenośne urządzenie o niewielkich rozmiarach, z 6 wejściami do
sond termoelementowych typu K. Oferuje możliwość przeglądania
wskaźnika utwardzania bezpośrednio na ekranie i można go również pobrać
na komputer lub drukarkę. Sprzęt obejmuje kabel połączeniowy i
oprogramowanie do analizy danych PaintView.
Zakres mierzony przez urządzenia wynosi od -200ºC do 1300ºC, zawsze w
zależności od sond i zastosowanej bariery termicznej.
Bariera termiczna działa jako zabezpieczenie termiczne sprzętu, gdy
znajduje się wewnątrz pieca. Wykonane ze stali nierdzewnej, nowa
technologia pozwala pomnożyć odporność termiczną bariery termicznej.

Sprzęt bez bariery
termicznej
Numer
Temperatura
Czas
Wymiar
Waga

0100401
65º
153x101x23mm
500 gr

Oprogramowanie Paintview
Rejestrator OQ610 zawiera oprogramowanie Paintview.
- Łatwa konfiguracja
- Szczegółowa prezentacja graficzna
- Eksport do Exel i CSV
- Dane utwardzania

Sprzęt z barierą
Sprzęt z podwójną
termiczną
barierą termiczną
OMK610-NP
OMK610-HS
100° 150° 200° 250°
100° 150° 200° 250°
140min. 80min. 60min. 50min. 340min. 195min. 130min. 100min.
245x245x115mm
245x245x115mm
4 kg
6 kg

Radiometry i piece do utwardzania UV

Powerpuck II – Radiometr 4 kanały
Radiometry wyznaczają obecnie nowe standardy z zaawansowanymi funkcjami,
czytelnym wyświetlaczem, posiadają wiele trybów wyboru dla użytkowników,
komunikacja z PC do rejestracji danych i funkcji trendów.
UVICURE Plus II oraz UV Power Puck II stosowane są w całej światowej branży
UV. Z możliwością wyboru przez użytkownika współczynników próbek. Te
niezawodne instrumenty mogą być wykorzystywane dla szybkich lub
wolniejszych liniach przenośnikowych.
Funkcje:
- Łatwy w użyciu. Pojedyńczy przycisk On/Off i uruchomienia,
- Dane UV wyświetlane na jednym ekranie dla 4 pasm. Dane są zbierane
równocześnie dla 4 pasm na UV Power Puck II. A następnie wyświetlane na
jednym ekranie w nW/cm2 i mJ/cm2 dla łatwego i szybkiego przeglądania przez
operatora. Nie ma potrzeby, aby przełączać wszystkie 8 odczytów, jeden ekranjeden czas.
Numer

Model

Kanały

0501278
050127-LED
0501276
0501276-LED

PowerPuck II
PowerPuck II LED
PowerPuck II Profiler
PowerPuck II Profiler LED

UVA, UVB, UVC y UVV
UVA, UVA2, UVB y UVV
UVA, UVB, UVC y UVV
UVA, UVA2, UVB y UVV

UviCure Plus II – Radiometr 1 kanał
Dzięki tym samym cechom co PowerPuck II, Uvicure Plus II mierzy kanały UVA, UVB, UVC, UVV lub UVA2 (LED).
Numer
0501283
0501284
0501285
0501286
0501285-LED

Kanał
UVA
UVB
UVC
UVV
UVA2

Zakres wysokiej mocy
mW/cm2

10W/cm2

-100
a
-100 mW/cm2 a 10W/cm2
-10 mW/cm2 a 1W/cm2
-100 mW/cm2 a 10W/cm2

Zakres niskiej mocy
mW/cm2

100W/cm2

-1
a
-1 mW/cm2 a 100W/cm2
-1 mW/cm2 a 100W/cm2
-1 mW/cm2 a 100W/cm2

Długość fali
320-390 nm.
280-320 nm.
250-260 nm.
395-445 nm.
380-410 nm.

MicroCure – Radiometr Mini
Ref. 0501279

Radiometr o wyjątkowo małym profilu, zarówno o średnicy jak i wysokości, idealny do
utwardzania w małych pojemnikach (puszki, tuby, butelki). Pokazuje wartości
szczytowe napromieniowania (W / cm²) i gęstość energii (J / cm²) na małym
wyświetlaczu.
¬
¬

Wymiary:
Odczyty:

33 x 24 x 6,35 mm.
2000 próbek na sekundę

SpotCure - Przenośny Radiometr UV
Ref. 0501278

Miernik przeznaczony do pomiaru i wizualizacji natężenia emitowanego przez system utwardzania UV.
Radiometr SpotCure zapewnia operatorowi natychmiastową informację zwrotną na temat działania
systemu utwardzania, a tym samym wykrywa przedwczesną awarię utwardzania. Sprzęt pokazuje
maksymalne napromieniowanie w W / cm.

TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ
Temperatura, wilgotność względna, punkt rosy i
wilgotność są kluczowymi aspektami powodzenia
aplikacji powłoki. Parametry te określają warunki
nakładania powłoki, jakość i wydajność
wynikającą z powlekanego produktu. Oprócz
innych aspektów może to mieć wpływ na estetykę,
kolor, teksturę, przyczepność, stopień ochrony
przed korozją lub żywotność powłoki.

Temperatura wpływa na żywotność, lepkość i
charakterystykę nakładania powłok. Dokładny i
szybki pomiar temperatury powierzchni i cieczy
zapewnia prawidłowe nakładanie powłok.
Temperatura powietrza i podłoża wpływa na
właściwości schnięcia farby. Przy nieprawidłowym
suszeniu farba staje się pomarszczona i traci
przyczepność.

Punkt rosy określa temperaturę, w której wilgoć
skrapla się na materiale. Temperatura otoczenia,
jak również sam materiał, muszą być powyżej
punktu rosy, co najmniej 3 ° C *.

Ważne jest również kontrolowanie wilgotności w
materiałach. Wilgoć w materiale dowodzi, że nie
ma dobrej adhezji, co powoduje przedwczesne
uszkodzenie powłoki i że końcowy wygląd jest
niezadowalający.

Termometry

Termometry z sondą
Normy: UNE EN ISO 2431

Termometry termoparowe typu K obejmują bardzo szerokie zakresy
temperatur od -200 ° C do 1350 ° C, z szeroką gamą sond.
Ref. HI-935005N, Zakres od -50 do 1350ºC, funkcja Hold, Max. i Min.
Ref. HI-935002, Z 2 kanałami dla dwóch sond jednocześnie, w zakresie od

-200 do 1350 ° C

Sondy: Zakres termometrów będzie zależeć od sond typu K, dostarczanych na
zamówienie. Najczęściej stosowane są HI-766E2, do ogólnego użytku i
HI-766B2.
Posiadamy szeroką gamę termometrów i sond.

Pirometr MINISIGHT z precyzyjną optyką szklaną
Ref. Ray-Minisight

Urządzenie o szerokim zakresie pomiarowy od -32 do 530°C.
Wyposażony jest w celownik laserowy oraz rozdzielczość optyczna 40:1, która
pozwala operatorom na dokonywanie dokładnych bezkontaktowych pomiarów
temperatury powierzchni w celu konserwacji prewencyjnej systemów
elektrycznych, mechanicznych, klimatyzacyjnych, diagnostyki samochodów
oraz do wielu innych zastosowań.
Pirometry MiniSight oraz MiniSightPlus pozwalają na pomiar obiektów o
małych rozmiarach od 13 mm do 140mm.

Termometr kontaktowy
Ref. 0102000

Idealnie nadają się do pomiaru temperatury powierzchni stopów żelaza ze
względu na fakt, że jego podstawa ma magnesy, które przylegają do niej na
powierzchniach magnetycznych.

Numer

Model

Opis

Zakres

0102000
0102100
0102200
0102300

315C
312C
313C
314C

Magnetyczny termometr kontaktowy
Magnetyczny termometr kontaktowy
Magnetyczny termometr kontaktowy
Magnetyczny termometr kontaktowy

-15 - 65ºC
-20 - 120ºC
-20 - 250ºC
-10 do +400ºC

Termohigrometry

PosiTector DPM -

Miernik warunków środowiskowych
z wymienną sondą

Normy: ASTM D 3276, ISO 8502-4, BS 7079-B4, IMO PSPC, SSPC-PA7,
US Navy NSI 009-32

PosiTector® DPM – przyrząd do pomiaru wilgotności względnej
powietrza, temperatury podłoża, otoczenia, punktu rosy, oraz różnicy
temperatur pomiędzy temperaturą podłoża a temperatura punktu
rosy. Wszystkie parametry są wyświetlane jednocześnie z podaniem
tendencji wzrostowej lub malejącej różnicy temperatur. Możliwość
interpretacji graficznej wyników.
Kompatybilny z innymi sondami- zobacz (str.9).

Numer
Temperatura powierzchni
Temp. środowiska
Temperatura mokrego termometru
Względna wilgotność
Punkt rosy
Temperatura powierzchni
minus punkt rosy
Prędkość powietrza

DEF-DPM
•
•
•
•
•

DEF-DPMS
•
•
•
•
•

DEF-DPMA
•
•
•
•
•

•

•

•

Hygromaster 2
Ref. PRO-HYGROMAST-H /PRO-HYGROMAST-Q

Nowy Protimeter Hygromaster 2 to najlepszy przenośny higrometr o bardzo
prostym interfejsie. Bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni w
podczerwieni, obliczenia psychometryczne i rejestracja danych. Szybka reakcja na
temperaturę otoczenia i wilgotność względną.

Termohigrometr laboratoryjny
z przechowywaniem danych
Ref. SAT-8175-00

Rejestrator temperatury i wilgotności.
Rejestrator dokonuje pomiaru temperatury i wilgotności powietrza jednocześnie
archiwizując dane pomiarowe z zadaną częstotliwością na wbudowanej karcie
pamięci.
Za pomocą załączonego oprogramowania dane mogą być łatwo wyświetlane w
postaci wykresu na komputerze.
Dwa typy sond sprzedawane są oddzielnie.

Higrotermograf ST-50
Ref. 0106000

Urządzenie pokazuje i rejestruje jednocześnie temperaturę i wilgotność.
Miernik dzięki elektronicznemu czujnikowi pozwala na doskonały czas reakcji.
Najlepiej nadaje się do ogólnego pomiaru środowiska oraz monitorowania w
magazynach, laboratoriach, szklarniach itp.
Posiada kompaktowy korpus do instalacji w pomieszczeniach oraz elektroniczny
czujnik do doskonałej reakcji.

•

DEF-DPMD
•
•
•
•

Mierniki wilgotności materiału

CM1700 Digital - Wilgotnościomierz do betonu
Ref. 0809200

Urządzenia nieniszczące do natychmiastowego pomiaru wilgotności betonu, płyt i
progów za pomocą 8 sond umieszczonych w dolnej części, poprzez dociśnięcie
urządzenia do powierzchni. Idealny do szybkiego testowania dużych powierzchni, które
muszą być pomalowane lub gdzie są instalowane podłogi (drewno).

4 skale:
¬
Beton 0-6% H2O.
¬ CM-metoda węglikowa 0-6% H2O
¬ Skala względna 0-100%
¬ Skala 0.3-15.3m.

Protimeter Mini - miernik wilgotności
Ref. PRO-MINI

Miernik służy do kontroli temperatury i wilgotności powietrza oraz temperatury
powierzchni i punktu rosy. Posiada sondę pomiarową, która może być używana do pomiaru
równowagi wilgotności względnej ścian i podłóg. Posiada dodatkowo tryb rejestracji danych
i może być używany do monitorowania trendów temperatury i wilgotności.
Ref. PRO-MINIDIGITAL Miernik wilgotności Mini w wersji cyfrowej.
Ref. PRO-TIMBERMASTE Timbermaster - Wilgotnościomierz do drewna.

Wilgotnościomierz Protimeter Surveymaster
Ref. PRO-SURVEYMASTE

Miernik wilgotności Protimeter Surveymaster jest stosowany do pomiaru poziomu wilgotności
nieprzewodzących i porowatych materiałów budowlanych.
Posiada dwa tryby działania – Poszukiwanie i Pomiar – które, stosowane razem, pozwalają
zidentyfikować obszar podwyższającej się wilgotności oraz zdiagnozować przyczynę jej
powstawania.

Wilgotnościomierz Protimeter MMS 2

Wilgotnościomierz Protimeter MMS 2 to wielofunkcyjne urządzenie do pomiaru i kontroli
wilgotności w budynkach i materiałach budowlanych.
Pozwala na szybki pomiar wilgotności względnej powietrza, temperatury powierzchni i punktu
rosy. Idealny przy pomiarach geodezyjnych budynków, do suszenia nieruchomości po
powodziach jak i do badania wilgoci betonu.
Dostępne są dwa tryby badania:
Ref. PRO-MMS2 Sprzęt z Quickstick ST, czujnikiem wilgotności i
temperaturą pokojową, IR
Ref. PRO-MMS2-S Sprzęt z szybkim czujnikiem ST, sondą
wilgotności i temperatury otoczenia, IR, sondami głębokości 127
mm, oprogramowaniem i kablem do podłączenia komputera.

Zasolenie powierzchni metalowych

PosiTector SST - Zasolenie powierzchni – Metoda Bresle
Normy: ISO 8502-6, ISO 8502-9

Miernik Positector SST jest przeznaczony do badania poziomu zasolenia
powierzchniach metalowych. Spełnia wymagania norm ISO 8502-6,9. Posiada
duży czytelni wyświetlacz, na którym wskazuje czas trwania badania, temperaturę
próbki, przewodność (µS/cm) i gęstość na powierzchni (mg/m2 or µg/cm2).
Przeprowadzanie wielu testów jest jeszcze łatwiejsze dzięki automatycznemu
zachowaniu pomiaru w tle. Dodatkowo użytkownik może wykonywać zrzuty
ekranu i przesyłać dane do komputera za pomocą kabla USB.

Łatki Bresle
W celu przeprowadzenia tego testu bardzo ważne jest użycie najbardziej odpowiedniego
plastra, ponieważ istnieją nowe metody, dzięki którym test jest szybszy i tańszy.

PosiPatch, łatki magnetyczne wielokrotnego użytku
Ref. DEF-PPATCHES Nowy rewolucyjny system plastra magnetycznego wielokrotnego

użytku, nie pozostawia na powierzchni śladów po teście. Idealny do płaskich lub
zakrzywionych powierzchni o średnicach od 10 cm.

Plastry- kleje poliuretanowe
Ref. DEF-DPATCHES Praktycznie nie pozostawiają pozostałości po zdjęciu. Objętość

testowa 2-3 ml.

Lateksowe łaty samoprzylepne
Ref. DEF-LPATCHES Zgodnie z ISO 8502-6. Dzięki technologii TearGuard klej o niskiej

przyczepności ułatwia ich usuwanie. Objętość testowa 2-15 ml.

Zestaw ekonomiczny
Ref. 0809010 Zestaw składa się z cyfrowego miernika przewodności, 20 łatek lateksowych,
roztworu wzorcowego, strzykawki i kubków, akcesoriów potrzebnych do wykonania testu
Bresle'a oraz określenia zanieczyszczenia rozpuszczalnych soli na powierzchniach
natryskiwanych przed nałożeniem powłoki.

Miernik profilu powierzchni

PosiTector SPG - Miernik profilu powierzchni
Normy: ASTM D4417-B, SSPC-PA17

PosiTector SPG jest narządziem do pomiaru chropowatości (profilu)
powierzchni metodą stykową. Główną zaletą urządzenia jest szybkość
wykonywania pomiarów - aż do 50 odczytów na minutę. Miernik wyposażony
jest sondę z czujnikiem wykonanym z węglika wolframu, zapewniającą długą
iefektywną pracę urządzenia. PosiTector® SPG posiada alarm HiLo, dający
znać o przekroczeniu wcześniej ustawionego zakresu, a także automatycznie
kompensuje różnice wywołane zmianą temperatury. Urządzenie jest zgodne z
normami: ASTM D4417, ISO 8503-5, NACE RP287.
Numer

DEF-SPG

Aplikacje
Zakres
Dokładność

DEF-SPGS

Stal piaskowana

DEF-SPGCS

DEF-SPGTS

Teksturowane powłoki

Beton - cement

0 - 1500 µm.

0 - 6 mm.
+ (25 µm. + 1%)

0 - 500 µm.
+ (5 µm. + 5%)

PosiTector RTR Miernik chropowatości
Normy: ISO 8503-5, ASTM D4417 Método C, RP0287 NACE,
SSPC-PA17

Miernik chropowatości PosiTector RTR-P służy do oczytu tzw.
"kopii taśmy" i współpracuje z taśmami replikacyjnymi. Urządzenie
pozwala na podłączenie wymiennych sond wykorzytywanych
również przez modele PosiTector 6000, PosiTector SPG i
PosiTector UTG. Instrument jest zgodny z międzynarodowymi
standardami ISO i ASTM.
Numer

DEF-RTR H

Wysokość szczytu (HL)
Pomiar gęstości szczytowej (Pd)
Zakres pomiaru Wysokość szczytu (HL)
Dokładność wysokości szczytu (HL)

DEF-RTR P
Wszystkie modele
•
20 - 115 µm.
+ 5 µm.

Chropowatościomierze JB-120 oraz JB-200 do pomiaru Rz i Ra
Ref. 0408300
Normy: ISO 4287, ISO 13565

Przenośny tester chropowatości J B 120 to nowy, profesjonalny produkt
charakteryzujący się dużą dokładnością pomiarów, dużym zakresem
pomiarowym, ergonomią, łatwą obsługą i skutecznością. Urządzenie
nadaje się do stosowania na powierzchniach metalowych i
niemetalowych. Dzięki niewielkim wymiarom i zintegrowanej sondzie
może być używany bez trudu na miejscu w procesach produkcyjnych.
Mierzone parametry chropowatości :
Ra,Rz,Rq,Rt
W ofercie posiadamy chropowatościomierz z możliwością zapisywania
danych.

Przyczepność

Elektroniczny miernik do badania przyczepności KN-10
Normy: UNE EN ISO 4624, ASTM D4541, UNE EN 1015-12

Standardowe urządzenie do badania przyczepności lakieru, powłok i
materiałów budowlanych do każdego podłoża.
Cechy:
- to precyzyjne urządzenie elektroniczne z wyświetlaczem cyfrowym
do badania przyczepności materiałów budowlanych, betonu, powłok
galwanicznych, powłok farb i lakierów za pomocą uchwytów o
średnicy
odpowiednio
20mm
i
50mm.
- test przeprowadza się w następujący sposób: uchwyt jest mocowany
do powierzchni, która ma być testowana, następuje wykonanie
przecięcia dookoła powłoki, w celu izolacji. Urządzenie umieszcza się
na powierzchni i obracając pokrętłem aż do zerwania powłoki
możemy odczytać wartość siły przy zerwaniu. W chwili oderwania,
wyświetlacz
elektroniczny
wskazuje
siłę
zrywającą.

¬ Jednostki:
¬ Zakres
¬ Rozdzielczość:

Kgf i Kg/cm2
od 5 do 1.000 Kgf. (10 KN. 300 Kg/cm2, 30 MPa)
1 Kgf

Numer

Opis

0302600
0302700

Miernik przyczepności 20mm - przemysł powłok
Miernik przyczepności 50 mm - przemysł budowlany

Uchwyty
Służą do testowania powłok malarskich, galwanicznych i materiałów
budowlanych.
Numer

Wymiary

Ilość

0302901-100
0302902-30

Ø 20 mm.
Ø 50 mm.

Pakiet 100 sztuk
Pakiet 30 sztuk

PosiTest AT-A – Automatyczny miernik przyczepności
Ref. DEF-POSITESTAT-A

Urządzenie to służy do pomiaru siły przyczepności do różnego rodzaju
powierzchni sztywnych, m.in. metalowych, drewnianych i betonowych.
To elektroniczny, hydrauliczny tester przyczepności to wszechstronne
urządzenie mogące posłużyć do wykonania większości wymaganych testów na
przyczepność powłok w zakresach do 3,5 (grzybki 50mm), 20 (grzybki 20mm),
40 (grzybki 14mm) lub 70 (grzybki 10mm) MPa. Urządzenie jest obsługiwane
automatycznie. Posiada elektronicznie sterowaną pompę hydrauliczną
połączoną przewodem z głowicą testową na grzybki pomiarowe oraz ekran
dotykowy (najnowszy model).

Nożyk do adhezji- metoda siatki nacięć
Normy: UNE EN ISO 2409, ASTM D3359, DIN 53151

Tester przeznaczony do pomiaru przyczepności powłok lub farb.
Prosta ale skuteczna metoda określania przyczepności wielu różnych powłok.
Urządzenie jest idealne do badania przyczepności metodą siatki nacięć
cienkich powłok na płaskich powierzchniach. Test polegający na tworzeniu
kratek jednakowej wielkości, aż do podłoża.
Po nałożeniu znormalizowanej taśmy, odrywając ją obserwujemy stopień
uszkodzenia wierzchołków za pomocą lupy. Podstawowymi akcesoriami są
ostrza, które mają specjalny kształt z 6 krawędziami, które zapewniają 8
różnych pozycji nacięcia.
Należy wykonać co najmniej dwa nacięcia, które przecinają się pod kątem 90
stopni, aby uzyskać wzór w postaci kratki.

Numer

Modele

0302000

Nożyk NK2000 z uchwytem 3D

Numer

Ostrza

Grubość

0302001
0302002
0302003
0302004
0302005

Ostrze 1 mm, 6 nacięć,
Ostrze 2 mm, 6 nacięć,
Ostrze 2 mm, 6 nacięć,
Ostrze 4 mm, 5 nacięć,
Ostrze 1mm, 11 nacięć,

0 - 60 mikronów
60 - 120 mikronów
120 - 250 mikronów
> 250 mikronów
Specjalne aplikacje

Numer

Taśmy adhezyjne

0302011
0302010
0302013
0302014
0302015
0302016

aśma adhezyjna UNE EN ISO 2409:2007 7,5N/25mm (66m x 50 mm)
Taśma adhezyjna 10N/25mm (33m x 25 mm)
Taśma adhezyjna - (77N/100 mm) – FORD
Taśma adhezyjna 2525 - Renault
Taśma adhezyjna 4651 - Opel
Taśma adhezyjna 4657 - Volkswagen

Zestaw do badania przyczepności
Ref. 0219000
Normy: UNE EN ISO 2409 (punto 3.2.2.3.)

To bardzo praktyczne narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej do badania przyczepności
powłoki metodą siatki nacięć.
Idealne urządzenie dla inspektorów, specjalistów i użytkowników w dziedzinie badania
powłok.
Ta wielofunkcyjna płytka o wymiarach 80 x 70 mm.

Odporność na uderzenia

Tester udarności do farb
Tester udarności do farb służy do pomiaru odporności powłok na
uderzenia.
Dzięki niemu można symulować wytwarzanie pęknięć i łuszczenia,
odporność na wstrząsy, elastyczność, przyczepność i elongacji powłok.
Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze i zgodne ze wszelkimi
standardami. Urządzenie składa się z rurki z oznaczoną skalą
wysokości, ciężarka opadającego z określonej w normie wysokości na
matrycę, w której umieszczona jest badana próbka. Następnie należy
sprawdzić wzrokowo rezultat pod kątem ewentualnych pęknięć.
Aby sprawdzić odporność powłoki, można kontynuować testowanie
stopniowo zwiększając wysokość aż masa spowoduje pęknięcia w
próbce.
Urządzenie dostosowane do każdego standardu, wyposażone we
wszelkie potrzebne akcesoria (tabela poniżej)

Numer

Opis

Normy

Masa
uderz.

Masa
Masa
(z gwintem) statyczna
z kulką

Ø Kulka

Ø Pierścień Maksymalna
wysokość

0304020

Tester udarności UNE/DIN

1.000 gr.

1.000 gr.

20 mm.

27 mm.

1.000 mm.

0304030

1.000 gr.

1.000 gr.

15,9 mm.

16,3 mm.

1.000 mm.

0304040

Tester udarności
QUALICOAT
Tester udarności ASTM

UNE EN ISO 6272-1
DIN 55669
UNE EN ISO 6272-2
QUALICOAT
ASTM D 2794

16,3 mm.

16,3 mm.

1.000 mm.

0304300

Tester udarności do emalii

UNE EN 10209
(Anexo C)

1.500 gr.

20,6 mm.

20,6 mm.

1.000 mm.

0304100

Tester udarności do
refleksyjnych powłok
Tester udarności do
sygnalizacji pionowej

0304110

0304025

UNE EN 60598-1
UNE 135331

(ó 12,7 mm)
900 gr.

Ref. 0305200
Normy: UNE EN 438-2, DIN 51155

Ręczne urządzenie do badania odporności na uderzenia
płaskich lub zakrzywionych powierzchni pokrytych
lakierem, laminatem i emalią. Urządzenie zgodne z
normami DIN 51155 oraz ISO 4532.
Najlepiej nadaje się do badania warstw impregnowanych
włókien celulozy z żywicami termo stabilnymi.
Ten test bada właściwości powłoki po przez pęknięcia
płatów, które pojawiają się podczas różnych sił uderzenia.
Urządzenie jest regulowane w zakresie 0-90 Newtonów.

120 gr.
360 gr.

510 gr.

350 mm.

450 gr.

350 mm.

Nowy system mocowania masy ułatwiający regulację wysokości

Przenośny tester do
określania odporności
powłok na uderzenia

150 gr.

Elastyczność

Tester tłoczności
Ref. 0304800
Normy: UNE EN ISO 1520, BS 3900 E4

Tester tłoczności to urządzenie przeznaczone do testowania
wydłużenia i deformacji farb, lakierów i innych powłok
ochronnych na podłożach metalowych. Tester tłoczności
wyposażony jest w matrycę z hartowanej stali, stempel z kulką o
średnicy 20mm oraz mechanizm mocujący próbkę.
Wbudowana przekładnia pozwala zminimalizować wkładaną przez
operatora siłę do odkształcenia próbki testowej i pozwala na
wykonanie płynnej deformacji.
Elastyczność i odporność na odkształcenia są częścią właściwości
fizycznych wymaganych w przemyśle farb, lakierów i powłok.
Zasadniczo istnieją trzy różne testy, które stosowane są w celu
określenia wydajności powłoki w różnych warunkach
odkształcenia.

Tester gięcia na trzpieniu cylindrycznym
Ref. 0305100
Normy: UNE EN ISO 1519, ASTM D522-B, DIN 53152

Tester ten stosowany jest do szybkich i prostych testów
elastyczności powłoki przez gięcie jej na trzpieniu, a następnie
analizę jej powierzchni zwracając szczególną uwagę na odpryski,
uszkodzenia czy pęknięcia.
Tester gięcia na trzpieniu cylindrycznym składa się z solidnej
ramy, która posiada dźwignię do gięcia, z regulacją wysokości i
przesuwane imadło dla próbki. Dzięki swojej konstrukcji,
urządzenie może być dostosowane do średnicy trzpienia. Ocena
powłoki pod względem zgięcia przeprowadzana jest za pomocą
lupy z podświetleniem.
Dostarczony z trzpieniami ze stali nierdzewnej o średnicach:
2,3,4,5,6,8,10,12,16,20,25, 32 mm.

Tester gięcia na trzpieniu stożkowym
Ref. 0305000
Normy: UNE EN ISO 6860, ASTM D522-4

Tester gięcia na trzpieniu stożkowy jest używany do określania sprężystości,
przyczepności oraz elongacji farby na metalowej blasze. Test przylegania i
elastyczności pokryć do podłoża.
Elastyczność i opór odkształcania są częścią właściwości fizycznych
wymaganych w przemyśle powłok. Zasadniczo istnieją trzy różne metody
badawcze, które są używane w celu określenia wydajności powłoki na
odkształcenia w różnych warunkach.
Tester ten stosowany jest do szybkich i prostych testów elastyczności powłoki
przez gięcie jej na trzpieniu, a następnie analizę jej powierzchni zwracając
szczególną uwagę na odpryski, uszkodzenia czy pęknięcia.
Składa się ze stożkowego trzpienia długości 200 mm, o zmniejszającej się
średnicy od 37 do 3mm, wokół którego owijają się próbki tej samej wielkości.
Właściwy jest odczyt maksymalnej średnicy, na której powstają rysy.

Ścieranie, zużycie i zarysowania

TABER Rotacyjny 5135 – 5155 - Ścieranie i zużycie
Urządzenie TABER Rotary Abraser jest od wielu
lat znanym przyrządem do określania
odporności materiałów na ścieranie. Aparat ten
jest szeroko stosowany do celów kontroli jakości
oraz w pracach badawczo-rozwojowych dla
nowych materiałów.

Cechy aparatu:
- Szeroki zakres zastosowań (papier, karton,
ceramika, tworzywa, tekstylia, metale, powłoki,
skóra, guma i wiele innych),
- Możliwość badania materiałów o grubości do
12,7 mm,
- Możliwość równoczesnego prowadzenia
niezależnie dwóch testów,
- Wymienne kółka ścierające dobierane do typu
badanego materiału,
- Wymienne uchwyty do próbek, łatwą i szybką
metodę regeneracji zużytych kółek ścierających.

Numer

Opis

TA-985125
TA-985155

Taber z jedną głowicą
Taber z 2 głowicami

Normy
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

EN 438-2
EN 660-2
EN 13329:E
EN 13672
EN 13696
EN 14431
EN 14864
EN-ISO 5470-1
ASTM D1044
ASTM D3389
ASTM D3730
ASTM D3884
ASTM D4060
ASTM D4685
ASTM D4712
ASTM D5146

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

ASTM D5324
ASTM D6037
ASTM D7255
ASTM F362
ASTM F510
ASTM F1478
BS 3900
DIN 52347
DIN 53109
DIN 53754
DIN 53799
DIN 68861 T2
ISO 7784-2
ISO 9352
TAPPI T476
NEN 1857

Dyski/akcesoria do Taber
Sprzęt jest wyposażony w tarcze ścierne CS-10 i H18. Wybór kół ściernych TABER powinien opierać się na zużyciu, któremu
próbka jest poddawana podczas rzeczywistego użytkowania. Dostępna jest szeroka gama akcesoriów dostępnych w zakresie
ścieralności. Calibrase® (CS) o elastycznym składzie stosuje się do próbek sztywnych. Calibrade® (H) stosuje się do
elastycznych próbek:
Koła ścierne (CS)

Ref.

Opis

Koła ścierne (H)

Ref.

Opis

TA-135177 CS-8 Bardzo miękkie ścieranie

TA-125323 H-10 Miękkie ścieranie

TA-125321 CS-10F Miękkie ścieranie

TA-125324 H-18 Średnie ścieranie

TA-125320 CS-10 Średnie ścieranie

TA-125325 H-22 Silne ścieranie

TA-125322 CS-17 Silne Ścieranie

TA-125326 H-38 Bardzo miękkie

TA-132684 CS-10P Średnie ścieranie-papier
TA-130950 CS-10W Średnie ścieranie
TA-132661 CS-T3 Miękkie ścieranie

Koła ścierne specjalne

Szorowanie na mokro / zmywalność

Automatyczny tester szorowania na mokro
Ref. TQC-AB5000
Normy: UNE EN ISO 11998, DIN 53778, ASTM D2486,
ASTM D4213, ASTM D3450, ASTM F1319, 		
ISO 105X12, Renault D431010, GME 60269, 		
ECCA T11, EN 13523-11, EN 60730-1, EN 13300

Automatyczny tester szorowania na mokro TQC to urządzenie
do określenia odporności farb, lakierów i produktów
pokrewnych na zarysowania, zmywalność oraz utratę kolorów.
Badanie przeprowadzane jest na podstawie określonej liczby
ruchów wykonywanych przez urządzenie.
Tym sposobem można zbadać minimalną ilość ruchów, po
których następuje uszkodzenie powłoki.
Instrument zgodny jest z wieloma normami dotyczącymi
określenia jakości powłok podczas szorowania i ścierania na
sucho oraz mokro. Przykładem jest norma EN 13300.

Numer
TQC-AB5000

Opis
Tester szorowania na mokro- 4 stanowiska

Akcesoria
AB5013
AB5012
AB5011
AB5010

Szczotka zgodna z normą ISO 11998
Szczotka zgodna z normą ASTM D4213, D4828
Szczotka zgodna z normą ASTM D2486
Szczotka zgodna z normą DIN 53778

Charakterystyka
- łatwy w użyciu
- Wielokrotna prędkość skoku
- Regulacja ilości płynu
- 8 programów użytkowania- ustawienia
domyślne
- Regulowany nośnik urządzenia
- Regulowana długość skoku

Karty Leneta Scrub Test Panels
Ref. 0301002

Karty testowe Leneta przeznaczone do testu szorowania oraz
ścierania. Idealnie pasują do automatycznego testera szorowania
na mokro.
Leneta P-121-10N Plastic Scrub Test Panels, czarny, rozm. 165x432 mm, 10 sztuk w opakowaniu

Tester Buchholz
Ref. 0300400
Norma: UNE EN ISO 2815, DIN 53153

Twardość określana jest na podstawie odczytu wielkości śladu
pozostawionego na powłoce przez stalowy krążek obciążony
ciężarkiem 500g przez czas 30 sekund. Odczyt jest
przeprowadzany za pomocą podświetlanego mikroskopu o
powiększeniu 20x. Długość pozostawionego śladu jest odwrotnie
proporcjonalna do twardości badanej powłoki

pH metry i mierniki przewodności
Edge zestaw pH HI2020
To najbardziej zaawansowany miernik pH w naszej ofercie dostosowany
dla nawet najbardziej wymagającego klienta.
Miernik Edge mierzy pH, przewodnictwo i tlen rozpuszczony dzięki
swoim cyfrowym elektrodom, które są automatycznie rozpoznawane na
podstawie typu czujnika, jego danych kalibracyjnych oraz numeru
seryjnego. Można je łatwo podłączyć do Edge za pomocą 3.5 mm złącza.
Uniwersalne wzornictwo umożliwia pomiary zarówno trzymając miernik
bezpośrednio w ręce lub na stole laboratoryjnym czy też wieszając go na
ścianie. Edge ułatwia pomiary, konfigurację, kalibrację, diagnostykę,
rejestrację oraz transfer danych do komputera lub napędu USB.

Serie 98 - pH - Przenośny miernik
Precyzyjny, wodoodporny miernik pH, mV i temperatury HI 98190.
Urządzenie jest wyposażone w elektrodę pH z wbudowanym czujnikiem
temperatury do automatycznej kompensacji temperatury.
Kalibracja może być przeprowadzona w pięciu punktach z siedmiu
zaprogramowanych standardowych buforów pH i pięciu niestandardowych, w celu
osiągnięcia dokładności pH ±0,002 z rozdzielczością ±0,001.
Miernik wyposażony jest w funkcję CAL-CHECK informującą użytkownika o
potencjalnych problemach podczas procesu kalibracji oraz o możliwości
zanieczyszczenia elektrody lub buforu pH. Naciśnięcie klawisza "AutoHOLD"
pozwala zatrzymać stabilny odczyt wartości pH.
Miernik ma czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, dedykowane i wirtualne
klawisze pozwalają na łatwą, intuicyjną obsługę.

pH
CE
ISE
OD

Zakres

Rozdzielczość

-2 do 16 pH; ±2000 mV

0,1 - 0,001 pH; 0,1 mV

Kalibracja
do 5 punktów, 7 standardowych buforów i 5 buforów użytkownika

1 x 10-7 - 9,99 x 1010

0,01

do 5 punktów, 7 standardowych buforów

0,001 µS - 1000 mS/cm CE absolutny

0,001 µS/cm; 0,1 mS/cm

do 5 punktów, 7 standardowych buforów

0 - 50 ppm; 0 - 600%

0,01 ppm; 0,1% nasycenie

w 1 lub 2 punktach, 0% i 100%

Sprzęt laboratoryjny

Goniometry (powłoka-podłoże)
Ref. DAT-2001082

Goniometry optyczne OCA 20 nalezą do serii urządzeń o średnim stopniu
zaawansowania oraz szerokim potancjałem do rozbudowy.
Umożliwiają pomiary kąta zwilżania oraz określanie energii powierzchniowej/
napięć międzyfazowych w oparciu o analizę kształtu kropli.
W konfiguracji standardowej OCA20 wyposażone w układ optyczny z 6ciokrotnym lub 12-krotnym zoomem oraz system oświetlania LED z ciągłą
regulacją intensywności bez udziału histerezy.
Goniometr OCA 20 posiada automatyczny moduł dozowania cieczy (od 1 do 6
różnych) oraz pozycjonowania igieł. Aparat może być doposażony w dozowniki
pracujące w trybie bezpośledniego dozowania jak również takie które podają ciecz
poprzez ukłąd wężyków.

Wagi laboratoryjne precyzyjne
Oferta wag laboratoryjnych Radwag obejmuje zaawansowane urządzenia
pomiarowe o najwyższej dokładności. Asortyment wag laboratoryjnych
RADWAG rozpoczyna się od ultra-mikrowag o dokładności rzędu 0,1 µg,
poprzez najwyższej klasy wagi analityczne aż do wag precyzyjnych o dużych
udźwigach, nawet do 120 kg. Całości oferty dopełniają wagosuszarki
przeznaczone do precyzyjnej analizy wilgotności i pomiaru suchej masy.
Wagi analityczne, zaprojektowane przez najbardziej doświadczonych ekspertów
Radwag, zapewniają doskonałe parametry ważenia oraz intuicyjną obsługę,
wymianę danych i mnóstwo innych funkcji podnoszących efektywność i komfort
pracy.
Wagi precyzyjne Radwag, dzięki szerokiemu zakresowi oferowanych udźwigów,
znajdą zastosowanie w niemal każdych warunkach i środowiskach
laboratoryjnych. Mogą również stanowić rozwiązanie dla lżejszych warunków
przemysłowych. Wagi precyzyjne Radwag zapewniają dokładne, wiarygodne
pomiary i niezawodną pracę przez długi czas.

Skontaktuj się z nami, aby pomożemy dobrać odpowiednią wagę do Twoich
potrzeb.

KOLOR I POŁYSK

Spektrofotometry przenośne

Wielokątowy MA-T eXact 45/0º
Zapewnia nowy poziom
powtarzalności i odtwarzalności
pomiaru koloru.
Jest to zupełnie nowe rozwiązanie
firmy X-Rite. Urządzenie
wyposażone w kolorową kamerę
RGB zsynchronizowaną z 6 kątami
pomiaru jest doskonałym
wyborem dla klientów, którzy
cenią sobie najwyższe standardy.
Nowa ergonomiczna konstrukcja z
centralnie umieszczonym
otworem zapewnia stabilny
pomiar. Dzięki nowoczesnemu
ekranowi dotykowemu urządzenie
MA-T6 jest proste i intuicyjne w
użyciu.
Urządzenie cechuje pomiar 6
kątów, kolorowy, dotykowy
wyświetlacz 8.9cm, zakres
tempeartur 10C do 40C.

Numer
Model
Geometria
Powtarzalność(dE*)
Zgodność międzyinstrum.(dE*)
Otwory pomiarowe
(standardowe i opcjonalne)
Zakres spektralny
Interwał spektralny
Kontrola UV
Pamięć
Połączenie z PC
Zastosowanie

Jest to nowy spektrofotometr z
serii eXact, który łączy w sobie
funkcjonalność z łatwym w użyciu
interfejsem. Urządzenie
przeznaczone jest dla wielu gałęzi
przemysłu, które bada kolor w
geometrii 45°/0°. Spektrofotometr
eXact to doskonałe rozwiązanie dla
przemysłu drukarskiego oraz
opakowań.
Dzięki niemu można uniknąć
dodatkowych przedruków oraz
niechcianych kosztów.

NGHXRA20E NGHXRB20E NGHXRC2BE

eXact

Standard

Advanced

962/964 0/45º

Ci60/62/64 d/8º

Przenośne spektrofotometry o
geometri 0 / 45º do
wszechstronnego, szybkiego i
dokładnego pomiaru kolorów.
Wartości bezwzględne L * a * b
*, L * -c * h, xyY, różnica koloru
dE *, dECMC, dE2000
Pamięć 1000 odczytów.
Idealny dla sektora tworzyw
sztucznych i znaków
drogowych.

Nowa seria spektrofotometrów
przenośnych dostępnych w trzech
wersjach, każda z odpowiednim
otworem pomiarowym. To
najbardziej popularna seria
spektrofotometrów dostępnych na
rynku i spełniająca wszelkie
wymagania użytkowników.
Urządzenia cechuje dokładność
pomiarów z geometrią pomiarową
d8°, (technologia DRS SPIN SPEX).
Spektrofotometry gwarantują szybki i
bardzo dokładny pomiar zarówno
barwy jaki i połysku.
Dzięki trzem różnym modelom
(Ci60, Ci62, Ci64) spektrofotometry
znajdują szerokie zastosowanie w
prawie wszystkich gałęziach
przemysłu i spełniają oczekiwania
nawet najbardziej wymagających
użytkowników.

XR-962

XR-964

XR-CI60

XR-CI62

XR-CI64

962

964

CI-60

CI-62

CI-64
0,04

45/0º
0,05

0,10

0,05

0,10

d/8º
0,05

0,25

0,20

0,15

0,40

0,20

0,13

2mm
1.5 / 4 / 6

8 mm
16 /14 mm

8 y 4 mm
16 mm

8 mm.

8 mm
14 mm.

8 y 4 mm
14 mm.

0/45º

Tak

400 – 700 nm.
10 nm.
Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

400 – 700 nm.
10 nm.

Nie

Tak
Tak
Gęstość i kolor
Kontrola jakości i formułowanie

Nie

Nie
Tak

Tak
Autostrady
Przemysł motoryzacyjny

Przenośny Spektrokolorymetr RM200QC
Ref. XR-RM200QC

To urządzenie wysokiej klasy do wielu zastosowań w kontroli jakości.
RM200QC analizuje kolor w oparciu o 9 pasmową informację o badanej próbce.
Wyposażony jest w diodę LED UV, która pozwala na wyzwolenie fluorescencji.
RM200QC pozwala na podgląd w czasie rzeczywistym badanej powierzchni
oraz zapamiętuje obraz z pomiaru.
Dla drukarek z obsługą USB i formatu PDF możliwy jest bezpośredni
wydruk z urządzenia.
Specyfikacja:
Geometria pomiarowa
Źródło światła
Czas pomiaru
Pole pomiaru

45/0
25 LED (8* VIS; 1* UV)
1,8 sekundy
4 i 8 mm

Nie
Tak

400 – 700 nm.
10 nm.
Nie
Tak

Tak
Tak

Nie
Tak
Tak
Obrazy, Budownictwo, Grafika,
Tworzywa sztuczne, ceramika,
tekstylia itp.

Spektrofotometry stacjonarne

Spektrofotometr
VeriColor Spectro

VS 450
bezdotykowy

Spektrofotometr
Ci4200 d/8º

Ci7600/7800 d/8º

Spektrofotometr Veri Color
Spectro to kompaktowe i trwałe
urządzenie idealnie sprawdza się
w trudnych warunkach
przemysłowych.
Dzięki odrzuceniu otaczającego
światła nie jest wymagane
specjalne oświetlenie.
Spektrofotmetr Veri Color
Spectro jest bezdotykowym
rozwiązaniem do pomiaru barwy.
Zapewnia poprawę kontroli
jakości i obniżenie kosztów
operacyjnych.
Łatwy w konfiguracji i
zarządzaniu system VeriColor®
Spectro umożliwia kontrolę
koloru w czasie rzeczywistym w
celu ograniczenia i
wyeliminowania problemów
kolorystycznych bez zakłócania
produkcji.

To rewolucyjne urządzenie
wysokiej jakości z optyką 45/0.
Spektrofotometr służy nie tylko
do pomiaru barwy, ale również
połysku bez fizycznego
kontaktu z próbką.
Najlepiej sprawdza się do
pomiaru kłopotliwych próbek
jakimi są farby, pudry, płyny czy
pasty.

To łatwe w obsłudze urządzenie
Ci4200 jest niedrogim
spektrofotometrem
stacjonarnym dla małych i
średnich producentów w wielu
gałęziach przemysłu, którzy
aspirują do wdrożenia wyższego
stopnia formułowania barw i
kontroli jakości koloru w
procesie ich wytwarzania i
produkcji.

Spektrofotometry X-Rite Ci7x
dedykowane są dla profesjonalistów, którzy
chcą osiągnąć doskonałe odwzorowanie
kolorów.
Spektrofotometry sferyczne Ci7x oferują
jednoczesny pomiar stopnia połysku jak i
również szczegółowy pomiar barwy.
Pomiary kolorów, różnice w kolorach L * a
* b * c * h *, dE *, dECMC, dE2000, białość
i indeksy zażółcenia, APHA, HAZE, itp.
W połączeniu z oprogramowaniem
NetProfiler i Color iQC, spektrofotometry
Ci7600 dostarczają kompletne rozwiązanie
do pomiaru i zarządzaniem kolorami.

Urządzenie posiada podwójne
pole pomiaru 6mm oraz 12 mm,
a także znakomitą
powtarzalność i dokładność
Urządzenie przeznaczone dla
producentów chemii
budowlanej, firm
kosmetycznych, dla
producentów farb, lakierów czy
tworzyw sztucznych.

Geometría: 0/30º
Tworzywa sztuczne, tekstylia itp.
Numer
Model
Geometría
Transmisja
Powtarzalność(dE*)
Zgodność międzyinstrum.(dE*)
Otwory pomiarowe
Zakres spektralny
Interwał spektralny
Kontrola UV
Połączenie z komputerem
dla QC i formulacji
Zastosowanie

Cechy spektrofotometru:
- skorelowana wartość połysku
60º
- wbudowana aplikacja
NetProfiler
- sygnał diod LED,
- pozycjonowanie pionowe i
poziome próbki
- równoczesny pomiar SCI/SCE
w interwale 2 sekund
- kompatybilność danych z
przenośnymi sferycznymi
urządzeniami X-Rite

Precyzja, odbicie / transmisja

Cechy:
- Dokładność pomiarowa 0.08
- Powtarzalność RMS DE* 0.01
- Zakres spektralny 360-780 nm
- Rozdzielczość fotometryczna 0.001%

XR-VS450

XR-CI4200

XR-CI4200UV

XR-Ci7600

XR-Ci7800

XR-Ci7860

VS450

Ci4200

Ci4200UV

Ci7600

Ci7800

Ci7860

Sin Contacto

45/0º

d/8º

d/8º

Nie

Nie

0,03

0,05

0,03

0,01

Tak
0,01

0,15
6, 12 mm

0,20
8 mm

0,15

0,08

0,06

400 – 700 nm
10 nm.
Tak

400 – 700 nm.
10 nm.
Nie

Tak
Farby, tworzywa sztuczne,
tekstylia,

6,10,25 mm

Tak

6, 10, 17, 25 mm

360 – 780 nm
10 nm.
Tak

Tak

Tak

Budownictwo, tworzywa sztuczne,
tekstylia, ceramika, chemia itp

Oprogramowanie - kontrola jakości, formułowanie kolorów i korekta
Ref. 1530710 y 1530720
Ref. 1559090102
Ref. 15355784

iQC
iMATCH
Ink Formulation

Kompletne oprogramowanie dla kontroli jakości i / lub formulacji.
Oprogramowanie Color IQC zapewnia kontrole jakości koloru w laboratoriach i firmach.
Dzięki oprogramowaniu możliwy jest bezprzewodowy transfer danych z urządzeń X-Rite
poprzez Bluetooth.
Dostępne są dwa rodzaje oprogramowania w zależności od potrzeb użytkownika:
wersja Software Color iQC Professional lub Basic.
Prosimy o kontatk w celu doboru spektrofotometrów i oprogramowania.

Kabiny świetlne do kontroli kolorów

Komora świetlna SpectraLight QC Light Booth
Komory X-Rite uważane są za najdokładniejsze urządzenia na rynku do wizualnej
oceny jakości poprzez kontrolę oświetlenia w całym łańcuchu dostaw.
Komora SpectraLight QC renomowanej firmy X-Rite to urządzenie, które
gwarantuje najwyższą jakość odwzorowania barw.
Posiada wewnętrzny układ kalibracyjny, który pozwala monitorować parametry
wybranego oświetlenia oraz powtarzalność warunków oświetleniowych.
Komora przeznaczona jest kontroli jakości przedsiębiorstw oraz w laboratoriach.
Specyfikacja:
- Siedem źródeł światła:D65, CWF, U30, TL84, A, Horizon, UV
- regulowana jasność w oparciu o normy ASTM lub specyfikację użytkownika
- certyfikowane zamienne źródła światła pozwalają na stałą wydajność i lepszą
identyfikowalność
- wbudowane czujniki oraz system auto kalibracji
- skalibrowane źródło UV
- indywidualne profile konfiguracyjne zapisywane w pamięci
D65

CWF

TL84

U30

Żarowe
“A”

Horizon

Kabiny Pantone 3
Kabiny Pantone to podstawowe komora świetlna z 3 lub 5 źródłami światła.
Dedykowane są do wzrokowej oceny jakości barwy czy oceny zjawiska metameryzmu przy
różnych warunkach oświetlenia.
Urządzenie posiada wybudowany licznik czasu pracy.
Urządzenie spełnia normy ISO, ASTM, DIN, ANSI, TL84.
Charakterystyka:
- wynmiary oświetlanej powierzchni: 35 cm x 68 cm x 39,5 cm,
- źródła światła: D50 lub D65,A, TL84 lub CWF lub U30 lub U35
- waga: 30 Kg
- zasilanie 100-230V
Numer

Pantone 3
Judge QC

Nº światła
3

5

źródła światła

Programación

D50 z CWF lub D65 z TL84, i CIE A
D50 lub D65, CWF, UVA, CIE A, i 1 do wyboru TL83, TL84, U30, U35

Wymiary (cm)
69 cm x 50 cm x 42 cm
68.5 cm x 54.5 cm x 53.5 cm

Karty kolorów

RAL Classic
Próbnik RAL K7 zawiera wszystkie z 213 kolorów biblioteki RAL
CLASSIC. Próbnik przeznaczony do wygodnego i precyzyjnego doboru,
określania i weryfikacji kolorów farb względem międzynarodowych
standardów. W ofercie posiadamy wszystykie typy kart RAL
Numer

Opis

RAL-K7
RAL-K5
RAL-K5B
RAL-K1
RAL-840HR
RAL-841GL

Wachlarz z 6 kolorami na stronie, 50 x 20 mm.
Wachlarz z 1 kolorem na stronie, 150 x 50 mm, półmatowy.
Wachlarz z 1 kolorem na stronie, 150 x 50 mm, jasny.
Wachlarz z z 16 kolorami na stronę, 1,8 x 2,8 cm.
Oryginalna kolekcja 213 kolorów, półmatowa, 105 x 148 mm (DIN A6).
Oryginalna kolekcja 196 kolorów połysk, 105 x 148 mm (DIN A6).

RAL Effect
Ref. RAL-E1

Wzornik zawiera wszystkie 490 kolory palety RAL EFFECT.
• 420 kolorów zwykłych i 70 metalicznych, bazujących na systemach farb wodnych o prostej i
efektywnej formule.
• rozmiar wzornika: 21.0 x 5.0 cm, rozmiar próbki z kolorem podstawowym: 5.0 x 2.0 cm,
rozmiar próbki koloru metalicznego: 5.0 x 3.8 cm.
• każda strona wzornika zawiera 6 kolorów podstawowych oraz 1 kolor metaliczny.
• kolory podstawowe przedstawione są w wykończeniu pół matowym, kolory metaliczne
wykończone wysokim połyskiem

NCS INDEX 1950
NCS INDEX 1950 to wzornik wachlarzowy zawierający wszystkie 1950 standardowych
odcieni NCS pokazanych na próbkach z półmatowym wykończeniem powierzchni.
Numer

Model

Opis

0403850
0403840

NCS INDEX 1950
NCS 980

1.950 kolorów. Wymiary - 300 x 50 mm.
980 kolorów. Wymiary 175 x 50 mm.

Pantone Formula Guide
Ref. 0403900

1867 kolorów podstawowych PANTONE na podłożu powlekanym i niepowlekanym.
Formuły tworzenia kolorów w oparciu o pigmenty
Referencia

Modelo

Características

0403900
0403901
0403906

FORMULA GUIDE
Pantone Metálicos
Pantone Bridge

1.867 colores. 2 abanicos (estucado y no est.)
204 colores en estucado
1.845 colores en estucado, Conversión a CMYK

Munsell
W naszej ofercie posiadamy wszystkie rodzaje karty Munsell.

Połysk i wygląd powierzchni

NovoGloss – Połyskomierz
Normy: ISO 2813, ISO 7668 ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS 8741

Połyskomierze do pomiaru dowolnej powierzchni, od matowych do
bardzo jasnych, nawet w przypadku metali.
Cyfrowy odczyt z rozdzielczością 0,1, z pamięcią, statystyką,
połączeniem USB i transferem danych do komputera z
oprogramowaniem do analizy i raportów.
Idealny do laboratorium i produkcji.
Trzy modele- pomiar pod kątem 60º, 20/60º oraz 3 kąty jednocześnie 20/60/85º.
Numer

Model

Kąt pomiaru

RHO-NG60
RHO-NG2060
RHO-NG206085
RHO-NGTRIGLOSS

Połyskomierz Novo-Gloss 60
Połyskomierz Novo-Gloss Dual
Połyskomierz Novo-Gloss TRIO
Połyskomierz Novo-Gloss Trigloss Haze

60º
20º/60º
20º/60º/85º
20º/60º/85º

Próbka 1 - Bez dyfuzji,
głęboka refleksja.

Próbka 2 - Wysoka dyfuzja,
wykończenie powierzchni.

NovoGloss Flex 60 –Połyskomierz do małych powierzchni
Ref. RHO-NGFLEX60
Normy: ISO 2813, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS 8741,
JIS K 5600-4-7

Połyskomierz dla małych obszarów i wnętrz samochodów
Połyskomierz do pomiaru małych powierzchni lub zakrzywionych
powierzchni trudno dostępnych.
Wbudowane statystyki, Bluetooth i USB do przesyłania danych.
Zwiększona dokładność pomiaru przy niskiej jasności.
Poprawiona rozdzielczość dla wykończeń o niskim połysku, od 0 do
12GU (rozdzielczość pomnożona przez 10).

Zakres
Rozdzielczość
Dokładność
Powtarzalność

GU

GUh

0-125 GU
0.1 GU
±0.2 GU
±0.5 GU

0 -125 GUh (0-12.5 GU)
0.1 GUh (0.01 GU)
±0.5 GUh (0.05 GU)
±2.0 GUh (0.2 GU)

RHOPOINT IQ:

parametry RIQ, DOI , RSPEC oraz Profil goniofotometryczny.

Ref. RHO-IQ206085
Normy: UNE EN ISO 2813, ASTM D523, ASTM D 2457,
DIN 67530, ISO 7668, ASTM E 430, ASTM D5767

Rhopoint IQ mierzy połysk pod kątami 20/60/85°, zmętnienie,
parametry RIQ, DOI , RSPEC oraz Profil goniofotometryczny.
Rhopoint IQ mierzy jakość obrazu odbitego od powierzchni
próbki, oraz kątowy profil odbicia światła. Standardowe
połyskomierze analizują tylko ilość odbitego światła i nie są
wrażliwe na parametry mające dramatyczny wpływ na wizualnie
postrzeganą jakość wykończenia powierzchni.

Haze

DOI, efekt lustra

OPTIMAP – Analiza powierzchni - Skórka pomarańczowa i defekty
Ref. RHO-OPTIMAP

Optimap jest pierwszym przenośnym narzędziem do mapowania
i pomiaru powierzchni tekstury. Urządzenie dzięki najnowszej
technologii jest w stanie podejmować szybkie, obiektywne, pełne
pomiary na dużych obszarach.
Struktura powierzchni jest wykorzystywana do oszacowania
widocznych wad, takich jak skórki pomarańczowej, falistości i
problemów DOI. Może on być również stosowany do
identyfikowania lokalnych wad, takich jak:
- Skórka pomarańczy
- Wtrącenia
- Pęcherze/ bąble
- Falistość
- Ugięcia
Pomiar struktury jest przetwarzany na obiektywne pomiary
powierzchni, które mogą zostać wykorzystane do skutecznego
kontrolowania jakości produktu.
Cechy:
- Wyświetlacz: 6.5-calowy ekran dotykowy TFT VGA Kolor
- Aparat: 1,3 megapiksela, rozdzielczość obrazu jeden tysiące
dwieście dziewięćdziesiątsześć x 966
- Powierzchnia pomiaru: 95mm x 70mm
- Boczne Rozdzielczość: 75μm
- Przechowywanie danych: 6 GB Compact Flash - 200 odczytów

Retroreflektometry pionowego oznakowania znaków i dróg.

badanie odblaskowości poziomowego i

Zarówno w przypadku nowych dróg/znaków jak i po remontach dróg, konieczne jest przeprowadzenie szeregu kontroli
oznakowania pionowego i poziomego w celu spełnienia wymagań specyfikacji PG-3, oznakowania CE i innych norm.
Posiadamy szeroką gamę retroreflektometrów ręcznych i wysokowydajnych do kontroli odblaskowego światła luminancji RL
(widzialność w nocy) i rozproszonego Qd (widoczność w dzień) zarówno na oznakowaniu dróh, jak i znakach pionowych.

Retroreflektometry

do pomiaru odblaskowości oznakowania poziomego.

Normy: UNE EN 12802, UNE EN 1436, ASTM E 1710

Dzięki najnowszej technologii Delty indeksu gradientu oraz systemu optycznego,
retro reflektometry mogą mierzyć wszystkie rodzaje oznakowań płaskich i
profilowanych. Urządzenia LTL-XL i LTL-X spełniają normy EN1436 oraz
ASTM E1710.
Idealne dla laboratoriów i w procesie produkcyjnym.

LTL - XL Manual
Ref. 0806050

Cechy:
- Pomiar RL w warunkach suchych, mokrych i deszczu
- Błyskawiczny pomiar
- Pomiar oznakowania płaskiego i profilowanego do 15 mm - pamięć do 1000
pomiarów
- Wskazywanie i zapisywanie daty i godziny
- Możliwość rejestracji ID drogi, oznakowania i operatora
- Możliwość uśredniania wyników
- Wet timer ułatwiający pomiar na mokrym oznakowaniu
- Pomiar widoczności nocnej (RL) i dziennej (Qd)
- Ergonomiczna i łatwa w obsłudze konstrukcja redukująca dyskomfort pracy
operatora
- Rejestracja wilgotności i temperatury powietrza
- Najnowsza technologia pomiarowa
- Kompensacja światła zewnętrznego
- Możliwość tworzenia statystyki pomiarów
- Funkcje ID (droga, operator, rodzaj znaku, kolor)

RetroSign GRX
Normy: EN 12899, EN 20471, ASTM E 1709, ASTM E 2540, ASTM E 1809

Retroreflektometry RetroSign do pomiarów wszystkich rodzajów materiałów
odblaskowych dla znaków drogowych
Urządzenia RetroSign to innowacyjne retroreflektometry do pomiaru
odblaskowości znaków drogowych. Filtr fotometryczny w RetroSgin jest
najdokładniejszym, czułym i trwałym filtrem na świecie. W połączeniu z
precyzyjną geometrią i dokładnymi odczytami dla każdego koloru istnieje
możliwość mierzenia każdego rodzaju materiału oznakowania. Geometria
otworu pomiarowego określona przez ASTM / EN zapewnia dokładny
pomiar, który odwzorowuje rzeczywiste warunki na drodze i odpowiada
pomiarom laboratoryjnym. Pomiary są wykonywane w ciągu jednej sekundy,
a dane są łatwo przenoszone do komputera lub tabletu.

Numer

Opis

GRX-1
GRX-3
GRX-7

1 wejście i 1 kątów obserwacji
1 wejście i 3 kątów obserwacji
1 wejście i 7 kątów obserwacji

Skid Tester -Wahadło angielskie
Ref. 0850000
Normy: UNE ENV 12633, UNE EN 13036-4, EN 1097-8, ASTM E103, BS812:114, NLT 174

Tester antypoślizgu - Portable Skid Resistance Tester
Instrument ten pozwala na określenie tarcia pomiędzy poślizgiem opony a mokrą
nawierzchnią. Natychmiastowy odczyt wyników. Zapewnia to inżynierom zajmującym się
autostradami praktyczny sposób uzyskania wiarygodnych dowodów naukowych, dzięki
którym można podjąć właściwe działania w celu zmniejszenia poślizgu.
Można również stosować urządzenie do badania odporności na poślizg posadzek, podłóg czy
nawierzchni sportowych.

Firma JB Labotech oferuje aparaturę kontrolno-pomiarową oraz maszyny
i urządzenia dla branży farb i lakierów oraz tworzyw sztucznych.
Posiadamy duże doświadczenie - na polskim rynku działamy już od
połowy lat 90-tych.

SPRZEDAŻ

SZKOLENIA I
PORADY

Naprawa

Kalibracja

Konserwacja

Jesteśmy przedstawicielem marek w Polsce:

Innowacyjne rozwiązania dla laboratoriów i dla produkcji

Współpracujemy z najlepszymi producentami na rynku
urządzeń kontrolno-pomiarowych

Dokonujemy kalibracji i certyfikacji urządzeń

Serwis urządzeń i pomoc techniczna

Porady i dostosowanie urządzeń pod wymagania klienta

T. +(48) 694 150 379
biuro@jb-labotech.pl
www.jb-labotech.pl

