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3.238.020

1.330.500 1.330.300

Amostrador para Cimento (Calador), metálico com manípulo 

de madeira. Conforme normas: NBR 9825, 8952 e 5741.

Peso: 0,5 Kg

Peso: 3 Kg

PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS

4.104.180

Peso: 45kg / 65kg

Areia Normal Brasileira, extraída do rio Tietê, disponível nas 

faixas: 16-30-50 e 100, em sacos de 25 Kg. 

Conforme normas NBR 7214 e 7215.

1.330.320 6.330.320

Espátula Pão Duro, para remoção de excessos da cuba da 

argamassadeira.

3.238.0016.330.001 3.326.150 3.326.151

Haste para Calda de Cimento especial de madeira. Confor-

me norma: NBR 7682 

1.109.001

3.326.016

3.326.030

3.326.050

3.326.100

Argamassadeira de movimento planetário para mistura de cimentos 

e argamassas, com cuba de 5 litros de capacidade e pá (batedor) em aço 

inoxidável. Possui motor com duas velocidades. 

Alimentação: 220V - 60Hz - Trífasico. Conforme normas: NBR NM 52; 

NBR 7215

1.330.300 - 

1.330.500 - 

6.330.500 -

Pá (batedor) em aço inox para argamassadeiras 

de 5 litros (códigos 1.330.320 e 6.330.220)

Cuba em aço inox capacidade de 5 litros, com encaixe e

trava (adequada para argamassadeira cód. 1.330.320)

Cuba em aço inox capacidade de 5 litros

Gabarito passa não passa para calibração6.330.350 -  

Reposição  / Acessórios

Calador Ranhurado para amostragem, em aço e duralumínio, 

comprimento 1800mm, com manopla emborrachada. Conforme normas: 

NBR 8952 e 5741. Areia - Ottawa Sand, especial graduada para ensaios diversos.

1.330.320 - Argamassadeira com pá e cuba 220V - Trifásica - 60Hz

6.330.220 - Argamassadeira com pá e cuba 220V - Monofásico 50/60Hz

1.109.001 - Amostrador para cimento (calador)

4.104.180 - Calador ranhurado

3.589.001

Peso: 1,0 Kg

Tacho para Preparo de Amostras de cimento e argamassa, 

medindo Ø28XØ21X11cm, construído em chapa de aço zincado.

Conforme norma: NBR 7215

Espátula para Preparo de Amostras com cabo de madeira 

e lâmina de aço inoxidável fl exível com ponta arredondada medindo 

200X25mm, conforme norma: NBR 7215  

3.589.001 - Tacho para preparo de amostras (MB-1)

3.238.020 - Espátula para preparo de amostra 200X25mm

3.326.016 - Areia normal brasileira nº 16

3.326.030 - Areia normal brasileira nº 30

3.326.050 - Areia normal brasileira nº 50

3.326.100 - Areia normal brasileira nº 100

6.330.001 - Haste para calda de cimento

3.238.001 - Espátula tipo pão duro

3.326.151 - Areia - Ottawa sand C109 (Graded - Green) - (22,7Kg)

3.326.150 - Areia - Ottawa sand C190 (20-30 - Blue) - (22,7Kg)
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Forma para Argamassa Ø5X10cm com fundo rosqueável, 

usinada em equipamento computadorizado de última geração, conferindo 

maior regularidade dimensional e superfi cial.

Construída em aço com tratamento anti-corrosivo. Conforme normas: 

NBR 10906, 7684 e 7215. 

Peso: 0,8 Kg

Forma simples peso: 2,5 Kg

Forma tripla peso: 4,8 Kg

1.106.510

Acessórios / reposição

Mesa de Adensamento por Choque, para formas 4X4X16cm, 

com forma, funil e espátula. Possui contador de golpes digital com programa-

dor para 30 e 60 golpes. O equipamento realiza o ciclo de golpes programado 

e paraliza sem interferência do operador. 

Conforme normas:  NBR 13279 e NBR 16738.

1.118.220
1.123.025

1.123.075

6.123.005

6.123.006

1.123.420

1.106.610

3.586.150

6.110.005

Peso: 54 Kg

1.110.0011.120.004

4.420.105

1.107.005

Forma Cúbica 40mm e 50mm para moldar corpos de prova 

destinados ao ensaio de compressão em cimento ou argamassa.

Construído em aço com tratamento anti-corrosivo e surpefície com baixa 

rugosidade. Disponível nas versões simples ou tripla e com dimensões 

métricas ou em polegada. Conforme norma: NBR 12129 e NBR 15961.

Forma Prismática 25X25X285mm para ensaios de retração 

e expansibilidade em argamassa. Construído em aço com tratamento 

anti-corrosivo e superfície com baixa rugosidade. Possui encaixe para 

colocação dos pinos de referência. Disponível nas versões simples ou 

tripla e com dimensões métricas ou em polegadas.

Acompanha 02 pinos de referência em aço inox. Conforme normas: NBR 

13583, 9773 e 8490.

Forma Prismática 4X4X16cm para ensaios de tração na fl e-

xão em argamassa. Construída em aço com tratamento anti-corrosivo e 

superfície com baixa rugosidade. Disponível nas versões simples e tripla.

Conforme normas: EN-196 - NBR 13279 e NBR 16738.

Acessórios opcionais:

- Funil para enchimento de argamassa em forma tripla 4X4X16cm;

- Espátula para forma tripla 4X4X16cm. 

1.123.5206.123.420

1.120.001 6.106.002 6.106.700

Pino de Referência para Forma Prismática em aço inox 

com acabamento recartilhado, fornecido em pacotes com 100 unidades. 

Conforme normas: NBR 13583, 9773, e 8490. 

Forma simples peso: 2,9 Kg

Forma tripla peso: 5,3 Kg

1.124.002 / 1.124.001

Peso: 9,0 Kg

6.123.004 - Forma cúbica 2”X2”X2” tripla
6.123.005 - Forma cúbica 50X50X50mm simples
6.123.006 - Forma cúbica 50X50X50mm tripla
6.123.010 - Forma cúbica 2”X2”X2” simples
6.124.004 - Forma cúbica 40X40X40mm tripla

6.124.004

1.106.510 - Forma cilíndrica para argamassa Ø 5X10cm
1.106.610 - Forma cilíndrica para argamassa Ø 5X10cm com tampa

1.124.002 - Pino para formas 25x25x285mm, comprimento 22,5mm
1.124.001 - Pino para  formas 1”x1”x10”, comprimento 20,5mm (antigo)

1.118.220 - Mesa de adensamento por choque  220V - 60Hz
1.118.250 - Mesa de adensamento por choque  220V - 50Hz

1.123.420 - Forma prismática tripla 4X4X16cm (conforme foto acima)
1.123.422 - Forma prismática tripla 4X4X16cm c/ furo lateral (antiga - não ilustrado)
6.123.416 - Forma prismática simples 4X4X16cm (não ilustrado)

1.123.520 - Funil para forma tripla  4X4X16cm
6.123.420 - Espátula para forma tripla 4X4X16cm

1.107.001 - Capeador para corpo de prova Ø5X10cm
1.107.005 - Par de pratos de aço para cp Ø5X10cm 
1.110.001 - Soquete para Argamassadeira (MB-1)
1.120.001 - Funil para forma Ø5X10cm - Repuxado
1.120.004 - Funil para forma Ø5X10cm - Usinado
4.420.105 - Disco de Neoprene para cp Ø5x10cm
6.106.002 - Abridor para forma Ø5X10 cm
6.106.700 - Calibrador passa-não-passa para forma Ø5X10cm
6.106.001 - Base/ tampa para forma Ø5x10cm
4.420.105 - Disco de neoprene
1.107.005 - Par de pratos com disco de neopreme

1.088.285

1.123.025 - Forma prismática simples 25X25X285mm
1.123.075 - Forma prismática tripla 25X25X285mm
1.123.001 - Forma prismática simples 1”X1”X10”
1.123.003 - Forma prismática tripla 1”X1”X10”
3.586.150 - Soquete de neoprene 1/2X1X6’’
6.110.005 - Soquete de nylon 1/2X1X6’’
1.088.285 - Forma prismática 75X75X285mm para 

1.107.001
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Peso: 85 Kg

1.108.416

Peso: 5,5 Kg

1.108.444

Dispositivo de Rilen para Compressão CP 4X4X4cm 
Rompido na Flexão. Este dispositivo foi especialmente desen-

volvido para romper por compressão corpos de prova já rompidos no 

ensaio de tração na fl exão. Possui plataforma de 4X4 cm de aço duro e 

acabamento anti-corrosivo.

Conforme normas: EN 196/ NBR 11222

Peso: 11,3 Kg

Prensa de Compressão para Ensaios em Argamas-
sa Servo Controlada de 2 Módulos, capacidade 250 kN e 

15kN, com medição de força realizada por células de carga. Adequada 

para ensaios em corpos de prova de argamassa

 Ø 5x10 cm e Ø 4x4 cm na compressão e Ø 4x4x16 cm na fl exão.

Possui display colorido sensível ao toque com entrada USB que permite 

a gravação de resultados para cada ensaio realizado. O display permite 

a programação de velocidade de carregamento. O ensaio que será 

executado automaticamente pela prensa até o rompimento do corpo de 

prova, sem a necessidade do ajuste de válvulas.   

Alimentação: 220V - 60Hz. 

Peso aproximado: 400 kg.

Dimensões aproximadas: 130x140x150 cm.

Peso: 400 Kg

Dispositivo de Rilen. Na utilização de prensas para concreto em 

corpos de prova Ø 5X10 cm, corre-se o risco de romper o C.P. por cisa-

lhamento, visto que a rótula do equipamento é proporcional a corpos de 

prova Ø 15X30 e Ø 10X20 cm. Para corrigir esse problema, emprega-se 

o dispositivo de Rilen com rótula apropriada para CP Ø 5X10 cm.

Peso: 14,4 Kg

1.108.510

COMPRESSÃO - TRAÇÃO NA FLEXÃO

1.108.511

Prensa para Argamassa Hidráulica Elétrica ou Manual, 
com capacidade de 20.000 kgf (196 kN), para rompimento de corpos de 

prova de argamassa Ø5X10 cm por compressão ou 4X4X16cm por tração 

na fl exão e por compressão, mediante uso de dispositivos e célula de 

carga (não inclusos).

Características técnicas:

- Capacidade útil: 20.000 kgf. (196kN)

- Menor divisão 10 kgf; 

Versão com indicador digital: 

Conforme normas: NBR 13279, 10906, 7215, ISO 679 e EN 196-1.

1.509.230

4.401.049

2.400.230

Dispositivo de Rilen para Tração na Flexão em CP 
4X4X16cm, construído em aço zincado, com rolete de adaptação 

móvel e acabamento anti-corrosivo. Conforme norma: EN 196

3.508.250

(não ilustrado)

1.108.001

3.508.250 - Prensa de Compressão para ensaios em Argamassa 
Servo Controlada  de 2 Módulos 220V - 60Hz. 

Prensa Hidráulica Elétrica com Indicador Digital,
com capacidade 20Tf  - 220 V 
Prensa Hidráulica Manual  com Indicador Digital,
capacidade 20 Tf - 220 V 

1.509.220 -

1.509.230 - 

1.108.416 - Dispositivo de Rilen para tração na fl exão em argamassa
                

1.108.444 - Dispositivo de Rilen para compressão de CP 4X4X4 cm
1.108.050 - Dispositivo de Rilen para compressão de CP 5X5X5 cm 

Dispositivo de Rilen para romper CP Ø 5X10 cm
em prensa de concreto, sem uso de célula de carga
Dispositivo de Rilen para romper  CP Ø 5X10 cm em prensa  

     de concreto usando célula de carga (não inclusa)
 Indicador digital para célula de carga 110/220 V - 50/60 Hz
Célula de carga tipo disco capacidade 25 tf
Calibração RBC da célula de carga de 25 tf à compressão

1.108.510 - 

1.108.511 - 

2.400.230 - 
4.401.049 - 
5.400.002-

Dispositivo de Rilem Múltiplo,  para executar ensaios de

compressão em CPs de argamassa cilindrico 5x10 cm, cúbicos de 40

ou 50 mm, fl exão 4x4x16 cm. Pode ser usado em conjunto com célula

de carga tipo disco (vendida separadamente) ou diretamente em uma

prensa de concreto para CPs 15x30cm Solotest. Altura total deste dispositivo

250 mm. Conforme norma NBR 13279.

1.108.001- Dispositivo de Rilem Múltiplo para Argamassa

1.509.220
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Mesa para Consistência Elétrica de argamassa elétrica, 
construída em ferro fundido com tampo de baixa rugosidade.
Possui controlador eletrônico de golpes que fi naliza o ensaio automati-
camente. Não acompanha forma tronco cônica e soquete.
Alimentação: 220V - 60Hz.
Conforme nosmas: NBR 13276, 10906, 9773, 9290, 9287, 9207 e 7215.

Permeabilímetro de Blaine, para determinação da superfície 
especifíca do cimento, composta por tubo em ”U”, célula (êmbolo) de 
permeabilidade com pistão de socamento e disco perfurado, papel fi ltro 
Ø9cm, óleo colorido, funil de vidro, vazador e pipetador de borracha de 3 
vias, acondicionado em estojo de madeira. Conforme normas: NBR 16372 
e NM76.

Peso: 15 Kg

1.119.001

1.119.220 / 1.119.250

1.257.001

4.257.220

Peso: 25 kg

4.375.220

1.118.125

1.110.001

Aparelho para Determinação do Teor de Cal Livre  
nos cimentos e clínquers por meio da condutividade da solução cimento 
/ glicol quente. Todo o ensaio é automatizado. O aparelho carrega a 
cuba com o glicol, aquece, agita a mistura, mede a condutividade e dis-
pensa a solução, limpando a cuba e deixando-a pronta para o próximo 
ensaio. 

3.310.0016.257.003

Permeabilímetro de Blaine Semi-Automático para 
determinação da superfi cíe específi ca do cimento. Com conexão para 
microcomputador através de sua saída serial RS 232. Expressa resultados 
em cm²/g diretamente, sem a necessidade de complicadas conversões e 
uso de ábacos. O ensaio é feito sem a intervenção do operador. 
Conforme normas: NBR NM 76; NBR 7224 e EN 196. 

Amostra Padrão de Cimento para calibração de aparelho 
permeabilímetro de Blaine. Frasco com 18g. (Acompanha certifi cado). 
Conforme normas: NBR 7224 e NBR NM 76.

1.118.125

1.110.001

6.257.002

Não encontrou o equipamento para 
realizar o seu ensaio?

Entre em contato com nosso depar-
tamento de vendas para ajudarmos a 

encontrar a melhor solução.

1.110.001- Soquete para argamassa de aço temperado
1.118.101- Forma tronco cônica ASTM C230 - 2,75’’X4’’X2’’
1.118.125 - Forma tronco cônica p/ mesa de consistência  Ø125X80X65mm

4.572.060 - Régua graduada 60cm

Mesa de Consistência Manual (Flow Table), construída 
em ferro fundido com tampo de baixa rigurosidade. Não acompanha 
forma tronco cônica e soquete. Conforme normas: NBR 13276, 10906, 
9773, 9290, 7215, 9287 e 9207.

Mesa de consistência manual Ø 500mm, altura de queda  
de 12.5mm e peso de queda 12kg (Flow table) -  
Conforme NBR 7215 -  48 Kg 

1.119.001 -

 
1.119.002 - Mesa de consistência Ø 10’’, altura de queda de 12.7mm e  

       peso de 4,1Kg - Conforme ASTM  C230 - 28 Kg 

1.257.001 - Permeabilímetro de Blaine - (peso 5,1kg)

3.487.050 - Funil de vidro para permeabilímetro de Blaine
3.310.001 - Amostra padrão 101 H para Blaine - 18g 
3.601.003 - Tubo de vidro em ‘’U’’ para permeabilímetro de Blaine
4.608.001 - Pêra de borracha para Blaine  (pipetador de três vias)
6.257.002 - Êmbolo para permeabilímetro de Blaine
6.257.003 - Vasador para cortar papel fi ltro no diâmetro do êmbolo
6.257.004  - Papel fi ltro p/ êmbolo do permeabilímetro de blaine - pacote c/ 500 unid.

6.257.005 - Disco perfurado para êmbolo
6.257.006 - Óleo colorido para permeabilímetro de Blaine frasco com 150ml

Mesa de consistência elétrica Ø 500mm, altura de queda  de 
12.5mm e peso de queda 12kg. 220V - 60Hz (Flow table)
Mesa de consistência elétrica Ø 500mm, altura de queda  de 
12.5mm e peso de queda 12kg. 220V - 50Hz (Flow table)

1.119.220 - 

1.110.001 - Soquete para argamassa de aço temperado
1.118.125 - Forma tronco cônica para mesa de consistência  Ø125X80X65mm
4.572.060 - Régua graduada 600mm 4.257.220 - Permeabilímetro de blaine semi-automático 220V-60Hz

4.257.225 - Tubo em “U” para  Permeabilímetro de blaine automático

4.375.220 - Aparelho para determinação da cal livre 220V-60Hz

3.310.001 - Amostra padrão de cimento 18 gramas

1.119.250 - 
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Aparelho de Vicat para Cimento

Aparelho de Vicat Modifi cado para Cal 

Aparelho de Vicat Automático

Aparelho de Vicat Computadorizado

Peso: 60 Kg

Aparelho de Vicat Modifi cado para Gesso

Aparelho de Gilmore

Peso: 4,5 Kg

Peso: 4,5 Kg

Peso: 14,5 Kg
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Banho para Cura de CP Prismático 25X25X285 mm ou 

1”X1”10”. Possui tampa e grelha capaz de acomodar até 36 corpos de 

prova verticalmente. Dimensões externas: 440X378X239mm.(HXLXP). 

Conforme normas: ASTM C 227 e NBR 15577

Peso: 30 Kg

Comparador de Expansibilidade, retração com barra padrão 

de aço de pouca variabilidade térmica, isolada no ponto de manipulação. 

Disponível em duas versões, uma com indicador analógico e outra com 

indicador digital, que tem a vantagem de poder ser zerado a qualquer 

momento e facilitar a leitura.

A resolução de ambos os modelos é 0,001mm. 

Conforme normas: NBR 13583, 9773, 8490 e 15261.

Peso: 8,5 Kg

Agulha de Le Chatelier para medir expansão do cimento ou cal. 

Conforme norma: 11582

Aparelho Aferidor de Agulha de Le Chatelier com gra-

duação e peso padrão para verifi car calibração de agulha de Le Chatelier. 

Peso: 2,0 Kg

1.117.001

1.125.002

Autoclave para Cimento usado na determinação da estimativa 

de expansão tardia causada pela hidratação da CaO e do MgO. Os cor-

pos de prova são expostos a pressão controlada e temperatura constante.

Caracterísitcas:

- Pressão de 0,4 a 2,4 Mpa;

- 110V ou 220V - 60Hz - 1.700W;

- Dimensões de câmera Ø 6.1/8”X16”;

- Dimensões externas Ø 17”X48”X28”.

Possui válvula de segurança regulada a 2,4 Mpa e manômetro de 0 a 4 Mpa. 

(600 psi. Conforme normas: ASTM C 151 e AASHTO T 107 

Peso: 78 Kg

1.127.001

Suporte para 08 CPs Prismáticos de 

prova prismáticos de 25X25X285mm ou 1”X1”10”. 

Conforme normas: ASTM C 227 e NBR 15577

Peso: 1,7 Kg

1.126.220

Banho Maria para Agulhas de Le Chatelier 

Específi co para o ensaio de expansibilidade pelo método das agulhas de 

Le Chatelier. Este banho é capaz de atingir 100ºC em 30 ± 5 minutos 

com precisão de 0,1ºC. 

Possui cesto especial para acomodar agulhas de Le chatelier. Conforme 

norma: NBR 11582. 

2.224.220

Peso: 18 Kg

Acessórios/Reposição:

4.262.012

1.127.001 - Aparelho aferidor de agulha de Le Chatelier

3.530.104 - Paquímetro analógico 150mm x 6” / 0,05mm x 1/128” 

3.555.551 - Placa de vidro 50X50X3mm

4.530.117 - Paquímetro digital 150mm x 6” / 0,01mm x 0,00005” 

4.572.030 - Régua metálica graduada de 30cm   

1.117.001 - Agulha de Le Chatelier

1.126.100 - Banho para cura de CPs prismáticos sem aquecimento

1.126.220 - Banho para cura de CPs prismáticos com aquecimento

1.126.001 - Suporte p/ até 8 corpos de prova prismáticos

2.224.220 - Banho Maria para agulhas de Le Chatelier

1.125.001 - Comparador de expansibilidade analógico - 0,001mm

1.125.002 - Comparador de expansibilidade digital - 0,001mm

6.125.001 - Barra padrão 

4.262.012 - Relógio comparador de expansaibilidade 12,7mm - 0,001

3.128.110 - Autoclave para cimento 110V - 50/60Hz

3.128.250 - Autoclave para cimento 220V - 60Hz

3.128.110 / 3.128.250
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Aparelho para Determinar Retenção de Água em 
Argamassas composto por funil de Buchner modifi cado Ø20cm, 

frasco Kitazato com saída superior, manômetro tipo tubo em “U”, su-

porte, mangueiras e conexões para determinação da retenção de água 

em argamassas. Não acompanha bomba de vácuo, papel fi ltro, nem o 

mercúrio para uso na versão 1.097.001. 

Conforme normas: NBR 9290 e 13277

Cachimbo para Permeabilidade (Karster) de vidro 

graduado para medir permeabilidade em superfícies. Conforme norma: 

NBR 14992

1.140.002

Peso: 60 Kg

p
/ 

p
is

o
 e

 t
e

lh
a

s

Bico de Aspersão para determinação da fi nura do cimento Portland 

e outros materiais em pó, por meio da peneira 0,045mm.

Conforme norma: NBR 9202

Bico de Aspersão para Cal para peneiramento úmido da cal 

com manômetro, registro, conexão e bocal, para determinação da fi nura 

da cal hidratada. Conforme norma: NBR 9289

Peso: 1,0 Kg

4.500.001 4.500.002

Dispositivo para Esmagamento de Agregados 
Graudos Conforme norma: NBR 9938

Peso: 1,0 Kg

1.128.325 / 1.128.335 2.192.325

p
/ 

p
a

re
d

e

3.883.220

6.123.001

Extrator da fase líquida de
pastas de Cimento/ Argamassa 

construído em aço com acabamento inter-

no de cromo duro.

6.097.200

6.097.002

Bomba de Vácuo e Ar Comprimido para laboratório, com 

manômetro, vacuômetro e reguladores.

Características:

- Vazão: 37 litros/min;

- Pressão: 20 Psi;

- Profundidade do vácuo: 680mmhg;

- Potência: 1/6 hp;

- Alimentação: 110 ou 220V (a escolher).

2.529.201

1.097.010

1.097.010 - Aparelho p/ determinar retenção de água c/ vacúometro digital
                  (dispensa o uso de mercúrio) 

4.526.021 - Papel fi ltro Ø 20 cm p/ retenção de água - qualitativo 80gm

3.883.220 - Bomba de vácuo 37 litros por minuto.

1.128.325 -  Bico de aspersão - NBR 9202
2.192.325 -  Peneira Ø 2 x 3’’,  abertura 0,045mm - peneiramento a úmido

1.128.335 - Bico de Aspersão para Cal - NBR 9289

6.123.001 - Extrator de fase líquida
6.123.003 - Forma Ø 33X71mm 

4.500.001 - Cachimbo de vidro para medir permeabilidade (parede)
4.500.002 - Cachimbo de vidro para medir permeabilidade (piso e telha)

1.140.002  - Dispositivo para  esmagamento de agregados graudos

1.097.002

6.097.002 - Vacuômetro digital p/ aparelho de retenção de água  
6.097.010 - Funil de Bucnher modifi cado Ø20cm
6.097.200 - Prato perfurado p/  funil de Bucnher
1.097.002 - Dispositivo p/ ensaio de retenção de água conforme

 norma NBR 13277/95.

1.097.001

1.097.001 - Aparelho p/ determinar retenção de água - modelo tradicional
                  (usa mercúrio, não incluído) 

Aparelho para Determinar Retenção de Água em 
Argamassas. Modelo tradicional, com tubo em U. Não acompanha 

mercurio, papel fi ltro, nem a bomba de vácuo necessaria ao ensaio. Con-

forme NBR 10906, 9290, 9287. Neste modelo o funil o prato fi ca encaixado 

no prato e pode ser desencaixado para limpeza e pesagem, porem com o 

tempo pode apresentar vazamentos no encaixe.

6.097.010
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4.402.250

PENEIRADOR AERODINÂMICO/ 
GRANULÔMETROS/ PENEIRAS ALPINE

Peneiras Sistema Aerodinâmico (Alpine) COM ABA 

Peneiras Sistema Aerodinâmico (Alpine) 

Peneirador  Aerodinâmico Tipo Alpine 220V-60Hz

1.198.xxx1.196.xxx

Amostra de Cimento 101H para 
Peneira 

Amostra de Cimento 301D para 
Peneira 

3.310.004 - Amostra de cimento 301 D para 
peneira  - 140g

3.310.001 - Amostra de cimento 101H para 
peneira  -    180g

4.402.250 - 

3.402.250 - 

Peneirador Aerodinâmico Tipo Alpine 220V-60Hz, 
acompanha fonte de vácuo.    
              Peneirador Alpine Original - Micron Air Jet, 
acompanha umidade de vácuo (não ilustrado)

4.320.111

1.196.423

4.320.203

4.320.111 - O’ring p/ vedação entre a tampa 4.596.008 e a peneira 
                  Alpine (nacional)
4.320.203 - Conj. de 2  o’rings paravedação entre a peneira  
      Alpine e o peneirador  
5.200.003 - Calibração de peneira circular  acreditada a RBC.
5.000.263 - Determinação do Fator de correção de peneiras granulométricas 

1.196.423 -

4.596.008 - Tampa de acrilíco chanfrada p/ peneiras tipo alpine (nacional)

Tampa de acrílico reta transparente para peneiras tipo 
alpine código 1.196.xxx (importada)

4.596.008

Granulômetro a Laser Seco e Úmido

3.403.250 - Granulômetro a Laser Seco e Úmido (0,02 microns a 2600 microns)

Granulômetro a Laser Líquido Baixo Custo

3.404.250 - Granulômetro a Laser (a úmido) de Baixo Custo (0,1 microns a 1000 

3.403.250
3.404.250
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Aparelho Medidor de Ar Incorporado à Argamassa
pelo método pressométrico em argamassa, composto por vaso pres-
sométrico de aproximadamente 1litro, bomba de ar, 1 haste socadora 
Ø16x250mm, 1 seringa de borracha para injeção de ar, 1 proveta , 2 
conexões de cobre, 1 régua rigida 300x20x3mm, válvulas e manômetro 
de leitura acondicionados em estojo. Conforme normas: EN 113-2, 459-2.
  

Peso: 6 Kg

Banho Termorregulador sem Aquecimento para garantir 
constante temperatura aos frascos de Le Chatelier. Construído em isopor 
com revestimento externo em madeira e tampa. Acomoda até 6 frascos. 
Não possui aquecimento, apenas mantém a temperatura constante. 
Conforme normas: NBR NM 23 e DNER-ME085

Peso: 9,0 Kg

Frasco de Le Chatelier para determinação do peso específi co do 
cimento ou outros materiais fi nos. Possui rolha esmerilhada e graduações 
de 0,1ml. Construído com as dimensões da norma. 
Conforme normas: NBR NM 23 e DNER-ME085

1.135.400

3.470.250

Funil para Viscosidade Marsh de pasta de cimento. Construído 
em aço com tratamento anti-corrosivo. Acompanha suporte. 
Conforme norma: NBR 7682

Peso: 3 Kg

1.121.001

Peso: 5,0 Kg

1.103.900

Peso: 2,0 Kg

3.260.100

Acessório/ Reposição:

1.150.001 1.127.002

4.487.050

1.121.015

1.127.002 - Banho termorregulador sem Aquecimento

3.470.250 - Frasco de Le Chatelier com 250 ml

4.487.050 - Funil de vidro para frasco de Le Chatelier

6.150.100 - Manômetro para medidor de ar incorporado

1.150.001 - Medidor de ar incorporado para argamassa - 1litro

Copo com 400ml em aço inox com capacidade de 400ml para 
determinação do teor de ar incorporado. 
Conforme normas: NBR 13278 e NBR 14086.

1.135.400 - Copo p/ determinação do ar incorporado - 400ml

Conjunto para Determinação de Densidade do 
Cimento e Cal a Seco (Densidade Aparente) com-
posto por funil padrão com registro de descarga e copo com volume de 
um litro para determinação da densidade aparente do cimento e cal. Conforme 
normas: EN 459-2 e DIN 1060

Conjunto para Determinação da Massa Unitária 
do Gesso composto por funil, peneira de 2mm, tripé e recipiente de 
1000cm³, para determinação da massa unitária do gesso. Conforme 
norma: NBR 12127
1.121.015 - Aparelho para determinação da massa unitária do gesso

1.103.900 - Conjunto p/ determinação da densidade aparente a seco 

1.121.001 - Funil para viscosidade Marsh com suporte
3.260.100 - Proveta de vidro graduada capacidade 1000ml

1.106.760

1.106.760 - Molde para Grout Ø76 x 152
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Arrancamento Microprocessado construído para realizar o 

ensaio de arrancamento com garantia da velocidade constante, o equipa-

mento possibilita o ajuste desta variável de 50 a 800 Newtons por segundo.

Seu sistema microprocessado permite configurar a área da pastilha, 

armazenar em sua memória os ensaios e calcular as médias normal e 

elaborada (descarta valores maiores e menores que 20% da média normal 

e recalcula com os resultados remanescentes expressando-os em MPa).

Características:

- Capacidade: 15 kN;

- Resolução do display: 1N;

- Velocidade de carregamento: confi gurável de 50 a 800N/seg.;

- Mostrador: display de cristal líquido de 2 linhas, capaz de mostrar os 

valores do ensaio em tempo real;

- Memória: armazena aproximadamente 300 ensaios.

 O aparelho também possibilita a transferência de dados através de sua 

saída serial RS 232. Acompanha cabo serial e software p/ transferência 

de dados, em ambiente Windows® e 12 pastilhas com Ø50 mm.

Todo o ensaio é controlado eletrônicamente e medido através de uma 

célula de carga eliminando falhas humanas. 

Conforme normas: NBR 15258, 14081-4 e 13528-3. 

Peso: 10 Kg

1.129.230

  ARRANCAMENTO 

Coroa Ø 52mm para Furadeira com haste Ø3/8” (9,5mm) 

para furadeira, especial para uso na extração de C.P. destinado ao ensaio 

de arrancamento.

4.418.500

Peso Padrão para preparação de amostras no ensaio de arranca-

mento, construído em aço niquelado.

Conforme normas: NBR 14083, 14084 e 14085.

1.112.100

Peso: 14 Kg

Furadeira Profi ssional para preparação de 

corpos de prova para o ensaio de arrancamento “in 

loco”. Possui mandril para brocas de até Ø16mm. 

Alimentação 220V - 60Hz

Serra Portátil tipo Makita para preparação de 

corpos de prova para o ensaio de arrancamento “in 

loco”. Para uso com discos diamantados de Ø11cm. 

Acompanha 01 disco. Alimentação 220V - 60Hz

Peso: 2,0 Kg

Controlador microprocessado

Suporte de 
arrancamento

Pastilhas para arrancamento

1.112.020

1.129.010

6.096.001

Consumíveis para Arrancamento

4.129.020 /  4.129.021 /  4.129.025

detalhe do manômetro

6.096.055

Peso: 3,0 Kg

4.299.220

4.298.220

Arrancamento Microprocessado Portátil para ensaio de ar-

rancamento de argamassas, automático digital, com velocidade controlada 

selecionada pelo operador. Armazena ensaios, transfere resultados para 

o PC, com software e cabo incluídos. O aparelho funciona com bateria 

recarregável via USB. Acompanha um disco Ø 50 mm para ensaio e ma-

leta de transporte. Disponível em 3 modelos com capacidades diferentes. 

Arrancamento Manual para Argamassas, com indicação 

digital de força e memória de pico, capacidade 500 ou 1500 kgf, resolução 

1kgf. Alimentação a bateria. Acompanha estojo e 12 pastilhas Ø 50mm. 

Novo modelo, mais leve e prático, com acionamento por manivela que 

permite aplicação suave da carga. Função de armazenamento da última 

leitura. Acompanha certifi cado de calibração e estojo. 

Conforme normas: NBR 15258, 14081-4 e 13528-3.                     

6.096.001

1.129.230 - Aparelho de arrancamento microprocessado 110/220V.

4.129.500 - Placa substrato padrão 250x500x20mm
6.129.500 - Rack para Placas de Substrado
6.096.052 - Pastilha de alumínio de 50X50mm com furo
6.096.055 - Pastilha de alumínio com Ø50mm com furo
6.096.101 - Pastilha de alumínio de 100X100mm com furo
6.096.001 - Pino bola em aço inox com rosca

4.418.500 - Coroa Ø 52mm interno para furadeira

1.112.020 - Peso padrão 20N com 50mm de lado - NBR 14083 / 14084
1.112.100 - Peso padrão 50N com 100mm de lado - NBR 14085

1.129.005 - Aparelho p/ ensaio de Arrancamento manual digital  cap. 500kgf

1.129.010 - Aparelho p/ ensaio de Arrancamento manual digital cap.1500kgf

1.129.020 - Aparelho p/ ensaio de Arrancamento manual hidraulico cap. 2000 kgf

6.129.002 - Manômetro avulso p/ arrancamento digital Solotest cap. 1500kgf

4.129.020 -  Aparelho de Arrancamento automático - DY- 206 - Suiço - cap 6 kN

4.129.021 - Aparelho de Arrancamento automático - DY- 216 - Suiço - cap 15,5 kN

4.129.025 - Aparelho de Arrancamento automático - DY- 225 - Suiço - cap 25 kN

4.129.050 - Pastilhas de Alumínio 50mm p/ Arrancamento - DY(10 un)  Suiço

6.096.056 - Pastilhas de Alumínio 50mm p/ Arrancamento - DY(1un) Nacional

4.129.030 - Placa adaptadora para pastilhas de Arrancamento grandes 

4.129.035 - Kit de fi xação para superfícies verticais e tetos

4.299.220 - Furadeira profi ssional  220V - 60Hz

4.298.220 - Serra portátil tipo Makita

6.096.055 6.096.052 6.096.101
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Balança Densimétrica para Lama (Tipo Baroid) para 
lama bentonítica com picnômetro padrão e escala para leitura direta 
da densidade. Acompanha estojo plástico para transporte, própria para 
determinações rápidas “in loco”.

Peso: 5 Kg

Kit p/ Determinação do Percentual de Areia em Lama 
composto por funil com peneira, pisseta e proveta especial de sedimentação 
para determinação do teor de areia em lama bentonítica, escala de 0 a 20%. 

Peso: 1,0 Kg

Papel Indicador de PH, faixa de 0 à 14 Ph. O papel muda de 
tonalidade de acordo com o Ph da solução onde é submerso. Contém 
100 unidades.

Caneca Volumétrica para Lama com alça para uso nos ensaios 
de lama bentonítica. Possui graduação interna, capacidade 1 litro.

Funil para Viscosidade de Lama Bentonítica  com alça 
e furo para colocação em parede e com malha metálica na boca, para 
determinação de viscosidade da lama bentonítica.

Peso: 0,9 Kg

3.122.176

2.122.176 - Funil plástico para 
viscosidade de lama

2.122.170 - Kit para determinação do 
teor de areia

2.122.175 - Caneca 
volumétrica de plástico 

para lama
2.122.393 - Kit para

determinação do teor 
de areia em lama

Medidor de PH Portátil - SOL 1400 / mV / ºC , micropro-
cessado, fornecido com sensor de temperatura, eletrodo de uso geral, 
solução tampão 4,7,10, solução KCL 3 Mol e manual em português.
Calibração de pH automática: 2 pontos com 2 jogos de buff ers memori-
zados e selecionáveis entre pH 4,01; 7,01 e 10,01 ou 4,01; 6,86 e 9,18.
Correção da temperatura automática ou manual (ajustável) de 0 a 100 
ºC. Eletrodo padrão tipo combinado com corpo de vidro, para uso geral, 
cabo com conector BNC.
Sensor de temperatura com haste de aço inoxidável e com comprimento 
de 100mm. Acompanha bateria de 9 volts alcalina, com durabilidade 
de 500 horas.
Possui ainda, função “Autodesliga” que depois de 5 minutos sem uso , 
desliga o aparelho automaticamente.
Condições ambientais de funcionamento: temperatura de 0 a 45 ºC; 
umidade relativa de 5% a 95% sem condensação.
Dimensões:
Largura 200 x alt. 100 x prof. 45(mm) | Peso: 0,5 kg 

Código

4.130.014

Faixa

Resolução

Precisão

0,00 a 14,00 Ph

0,01 Ph

± 0,02 Ph

Temperatura

0,0 a 100ºC

0,1ºC

± 0,2ºC

mV

1.999 mV

1 mV

± 2 mV

4.130.014

Código Reposição

4.581.450 Solução Tampão Ph 4,00 - 500ml
4.581.750 Solução Tampão Ph 7,00 - 500ml
4.581.510 Solução Tampão Ph 10,00 - 500ml
4.544.100 Eletrodo combinado de vidro 

3.530.014

3.122.140

Opção Nacional para Kit de 
determinação de areia em lama

3.122.170

3.122.175

3.122.140 - Balança densimétrica para lama

3.122.175  - Caneca plástica volumétrica para lama

3.122.176 - Funil plástico para viscosidade de lama

3.530.014 - Papel indicador de Ph com 100 tiras

2.122.177 (avulso)
2.122.400

3.122.170 - Kit para determinação do teor de areia em lama - 200 Ø50
2.122.193 - Kit para determinacao do teor de areia em lama - 400 Ø130
2.122.177 - Peneira avulsa com funil - malha 200 Ø50
2.122.400 - Peneira avulsa com funil - malha 400 Ø50
2.122.177 - Peneira avulsa Ø50 mm, Acompanha Funil.
2.122.393 - Kit para determinação do teor de areia em lama bentonítica

2.122.170 - Kit para determinação do teor de areia em lama 200 Ø50 mm
2.122.175 - Caneca volumétrica de plástico para lama bentônica c/ alça 1 lt
2.122.176 - Funil plástico para viscosidade de lama bentônica com alça
2.122.393 - Kit p/ determinação do teor de areia em lama - malha 400 Ø130mm           
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Ensaio para Lama 

3.122.101 - Filtro Prensa LPLT 

(sem garrafa de Nitrogênio)

3.122.023 -  Medidor de

 Estabilidade Elétrica

3.122.035 - Viscosímetro 35A

115VAC-60HZ.

3.122.141 - Balança Densimétrica 

Pressurizada

3.122.204 - Copo Térmico

 220V -60HZ 

3.122.023 -  Medidor de Estabilidade Elétrica

3.122.101 - Filtro Prensa LPLT (sem garrafa de Nitrogênio)

3.122.141 - Balança Densimétrica Pressurizada

3.122.035 - Viscosímetro 35A 115V-60HZ

3.122.204 - Copo Térmico 220V -60HZ 

LAMA BENTONÍTICA
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Dispositivo para Resistência à Flexão de Juntas
de argamassa refratária. Construído em aço com tratamento anticorrosivo

e provido de roletes em aço temperado, é adaptável em prensas com vão 

mínimo de  180 mm. Para ensaio de corpos de prova 100 x 40 x 40 (mm). 

57,5 X 25 X 25 (mm) e 57 X 40 X 40 (mm). Conforme norma: NBR 13765-4.

Conjunto para Determinação do Deslizamento de 
Placa Cerâmica, conforme: NBR 14081

1.089.001 1.129.085 

Prensa Eletromecânica Digital para Telhas micropro-

cessada para ensaios em diversos tipos de telhas, mediante a aquisição de 

disposivos em separado. Acompanha um dispositivo para ruptura a fl exão 

em telhas cerâmicas planas de encaixe (1.512.050),  no qual o apoio de 

madeira ou gesso não está incluso. Possui controle de velocidade eletrô-

nico programável, além de possuir memória para armazenar resultados 

de rompimentos e saída RS-232 para transmissão dos resultados para o 

computador.

A prensa pode ser programada para manter a velocidade de ensaio, de 

acordo com a prescrição da norma NBR 15310 em 50N/s ou de acordo 

com a NBR 13858-2 em 100N/s. Alimentação 220V-60Hz. 

Conforme normas: NBR 15310 / 13858.

1.512.250 +

1.512.050

Extrusômetro para Refratário para determinação da pressão 

de massas para tamponamento de furo de gusa. Conforme NBR 9881

Peso: 12,5 Kg

Prensa para Extrusômetro para uso no ensaio da determinação 

da pressão e velocidade de extrusão, conforme norma NBR 9881.

Características:

- Velocidade de aplicação de carga: 50mm/min ± 5%;

- Capacidade: 5000Kgf (±50000N), resolução 1kgf (±10N);

- Indicador digital com memória de ‘’pico’’ (maior valor);

- Alimentação: 220V - 60Hz, ou 50Hz dependendo do modelo. Conforme 

norma: NBR 9881

Peso: 104 Kg

1.520.001

6.030.220

1.512.030

especial 
1.512.020

Dispositivo para ensaio de Resistência à Compres-
são em material refratrário não conformado. Construído em aço tempe-

rado com superfícies retifi cadas. Conforme norma: NBR 11222

 1.512.040

Dispositivo para Tração na Flexão em Material 
refratário denso conformado. Construído em aço com tratamento anti-cor-

rosivo e provido de roletes em aço temperado, é adaptável, sob consulta, em 

prensas com vão mínimo de 280mm. Conforme norma: NBR ISO 5014

Dispositivo para Tração na Flexão em Material
refratário denso não conformado. Construído em aço de tratamento anti-

corrosivo e provido de roletes em aço temperado, é adaptável, sob consulta, em 

prensas com vão mínimo de 200mm. Conforme norma: NBR 11222

1.512.250 - Prensa eletromecânica digital para telhas cap. 5 kN

1.009.230 - Prensa manual mecânica com manivela,  indicador digital e                  

célula de carga de 2000 kgf  para diversos usos (não ilustrada)    1.129.085 - Conj. p/ Deter. do Deslizamento de Placa Cerâmica - NBR 14081

Disp. p/  Resist. Flexão da Junta em Refratário - NBR 13765-41.089.001 - 

1.512.040 - Dispositivo para Tração na Flexão em Refratário - NBR 11222 

1.512.030 - Dispositivo para Tração na Flexão em Refratário - NBR ISO 5014

1.512.020 - Dispositivo p/ Resistência de Compressão em Refratário - NBR11222 

1.520.001 - Extrusômetro para refratário - NBR 9881

6.030.220 - Prensa para extrusômetro com leitura digital - 220V - 60Hz 

6.030.250 - Prensa para extrusômetro com leitura digital - 220V - 50Hz

Peso: 85 Kg

Prensa para Argamassa Hidráulica Elétrica ou Manual, 
com capacidade de 20.000 kgf (196 kN), para rompimento de corpos de 

prova de argamassa Ø5X10 cm por compressão ou 4X4X16cm por tração 

na fl exão e por compressão, mediante uso de dispositivos e célula de 

carga (não inclusos).

Características técnicas:

- Capacidade útil: 20.000 kgf. (196kN)

- Menor divisão 10 kgf; 

Versão com indicador digital: 

Conforme normas: NBR 13279, 10906, 7215, ISO 679 e EN 196-1.

1.509.230

Prensa Hidráulica Elétrica com Indicador Digital,

com capacidade 20Tf  - 220 V 

Prensa Hidráulica Manual  com Indicador Digital,

capacidade 20 Tf - 220 V 

1.509.220 -

1.509.230 - 

1.509.220

 REFRATÁRIOS
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Erosímetro para Refratário Conforme norma: ASTM C 704 e 

NBR 1385/2014.

Peso: 40 Kg

Martelete para Refratário para determinação do índice de traba-

lhabilidade em materiais refratários plásticos pela medida da deformação 

do corpo de prova. Conforme norma NBR: 6368.

Acompanha molde extrator e dois apoios. 

Peso martelete: 43 Kg

Mesa de Fluidez para Concreto Refratário
Mesa para determinação da fl uidez de concretos refratários. 

Não acompanha forma, que deve ser comprada separadamente. 

Conforme norma: NBR 13320

Argamassadeira Planetária para homogeinização e preparo 

de amostras. Possui três velocidades, cuba com capacidade de 20 litros e 

batedor planetário tipo raquete, ambos contruídos em aço inox. 

Alimentação 220V/380 - Trifásico - 60Hz - Conforme norma: NBR 13320

Peso: 100 Kg

1.510.001

4.330.320

1.516.001 1.516.300

 REFRATÁRIOS

1.518.001

1.058.012

1.058.003

Peso (mesa): 28 Kg

Repartidor de Amostras de Bancada em aço galvanizado 

ou inox, disponível nas aberturas: 1/8’’, 1/4’’ , 1/2’’ e 3/8’’. Indicado 

para minérios ou agregados fi nos.

Peso: 5 Kg

detalhe da pá

1.610.050

1.606.050

Acessórios / Reposição

detalhe 
da cuba

1.058.003 - Repartidor de amostras abertura 1/8” - aço galvanizado

1.058.006 - Repartidor de amostras abertura 1/4” - aço galvanizado

1.058.012 - Repartidor de amostras abertura 1/2’’ - aço galvanizado

1.058.019 - Repartidor de amostras abertura 3/8” - aço galvanizado

2.058.003 - Repartidor de amostras abertura 1/8” - aço inox

2.058.006 - Repartidor de amostras abertura 1/4” - aço inox

2.058.012 - Repartidor de amostras abertura 1/2’’ - aço inox

2.058.019 - Repartidor de amostras abertura 3/8” - aço inox

1.518.001 - Martelete para refratário
1.610.050 - Molde cilíndrico Ø50 X 120mm para martelete 
1.606.050 - Extrator de amostras Ø 50,00mm
1.601.001 - Base de ferro fundido p/ martelete        

6.510.003 - Bico de regulagem para erosímetro
6.510.002 - Bico injetor (interno) para erosímetro
6.510.005 - Conjunto ejetor p/ erosímetro c/  6.510.001 e 6.510.002
6.510.006 - Corpo de ejetor para erosímetro
6.510.007 -  Chave canhão para erosímetro
6.510.010 - Tubo de vidro ASTM C 704 - Ø7 X 4,8 X 115mm

6.510.001 - Guia do tubo de vidro para erosímetro 

6.510.004 - Tubo de vidro para erosímetro Ø5, 2xØ7x115mm

4.534.115 - Placa de vidro 115x115x10mm tipo solda Cal s/ têmpera

4.520.036 - Carbeto de sílicio grão 36 (400 microns) saco com 25 Kg

6.123.115 - Forma para refratário 115X115X25mm

6.510.063 - Manômetro avulso para erosimetro solotest 100 psi 2    

6.510.075 - Funil de vidro avulso para erosímetro Ø75mm 

6.510.100 - Funil de vidro avulso para erosímetro Ø100mm 

6.510.120 - Funil de vidro avulso para erosímetro Ø120mm

3.884.250 - Bomba de Vácuo (vendido separadamente)          

1.510.001 - Erosímetro p/ refratários completo - ASTM C 704 e NBR 1385/2014 
 

4.330.320 - Argamassadeira planetária capacidade 20 litros 

1.516.001 - Mesa de fl uidez para concreto refratário
1.516.300 - Forma tronco cônica medindo 100x70x60mm

1  
2/
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Rack para Placas de Substrato 2 Col X 25 para pla-

cas de substrato padrão (50x25x2 cm). Possui duas colunas, com 50 

divisorias no total.               

6.129.500

6.129.500 - Rack para Placas de Substrato

Placas de Substrato Padrão, 250x500x20mm e 250x500x40mm.

Conforme NBR 14082/04

4.129.500

4.129.500 - Placas de Substrato Padrão 250x500x20mm

4.129.540 - Placas de Substrato Padrão 250x500x40mm

 SUBSTRATO PADRÃO

Limpadora de formas de argamassa  5x10cm Máquina 

elétrica para limpeza de formas de argamassa Ø5x10 cm, ou outras 

mediante dispositivos não incluidos. Acompanha uma escova de aço. 

220V - 60Hz.                         

1.106.250 - Limpadora de  formas de argamassa 5x10cm - 220V - 60Hz

6.106.022 - Escova avulsa para limpadora de formas 5x10cm

1.106.250

Reômetro para Argamassas e Pastas de Cimento  
com velocidade controlada (0,001 - 400 RPM) e duas faixas de medição de 

torque (0 - 250Nmm e 0-500 Nmm). Equipamento controlado por compu-

tador (não incluído no fornecimento), através de porta de rede e o uso de 

um Browser Inclui: uma unidade de aquecimento/resfriamento (0-60C); 

Inclui: 1 recipiente para amostras capacidade 370ml, 1 sonda para pasta 

de cimento, 1 sonda para argamassa, 1 cabo para a sonda e unidade de 

controle. Para as medições com temperatura controlada, inclui um banho 

termorregulador e 1 recipiente especial para amostras para ensaios com 

temperatura controlada. Procedência Alemã.

4.120.220

4.120.220 - Reômetro para Argamassas  e Pastas de Cimento.

1.129.060

Aparelho para Ensaio de Tração em Ponto de Ancoragem 
com capacidade 6000kgf e também Ensaio de Arracamento 
para ensaio de tração manual em olhal e outros dispositivos, com indicação digital de 

força e memória de pico, capacidade 6000 kgf, resolução 1kgf. Alimentação a bateria. 

Este equipamento serve tanto para prova de carga de tração e um olhal ou similiar 

fi xado em alguma estrutura metálica ou de concreto. Acompanha certifi cado de cali-

bração rastreado a RBC.  Indicado para ensaios de acordo com as normas: NR5 e NR7.  

1.129.060 -
 Aparelho para Ensaio de Tração em Ponto de Ancoragem  c/ capacidade 

6000kgf  e também para ensaio de arrancamento

Os aparelhos de arracamento automáticos e também os

 de menor capacidade estão na página C-11
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Permeabilímetro de Blaine - Semi-Automático Nacional 
Aparelho de Blaine, para determinação da superfície específi ca do cimento, 
de forma semi-automática, de acordo com a NBR 16372. Uma vez confi -
gurado o ensaio é realizado sem intervenções do operador, eliminando-se 
assim erros na utilização de abacos e na medição do tempo. Versão mais 
completa que o modelo 4.258.250, contemplando todas as vantangens 
acrescidos de cálculo de resultados, expressa em resultados em (cm²/g) 
no display e a possibilidade de gravação de resultados em cartão SD. 
Possui sistema de junta seca entre a célula e o equipamento que dispensa 
o uso de graxa.                                                         

4.259.250 - Medidor de Densidade de Pós (grãos) e Materiais Granulométricos

Permeabilímetro de Blaine com Timer Automático 
Aparelho de Blaine, para determinação da superfície específi ca do ci-
mento, com cronometragem automática feita a partir de sensores óticos. 
De acordo com a NBR 16372. Cronometragem feita sem intervenção do 
operador, elimina erros na medição do tempo e de paralaxe. Expressa o 
tempo ao término em segundos. Não possui interface com computador, 
nem permite a gravação de resultados, ainda assim, trata-se de equipa-
mento que confere grande praticidade se comparado ao equipamento 
totalmente manual.                          

4.258.250 - Permeabilímetro de Blaine com Timer Automático

4.259.250

4.257.250

4.257.250 - Permeabilímetro de Blaine - Semi Automático Nacional

4.258.250

BLAINES E MEDIDOR DE DENSIDADE DE PÓS
GRÃOS / MASSA ESPECÍFICA DENSIDADE REAL

Dimensões: 190mm de altura / 460mm de largura / 310mm de profundidade
Tensão: 90 ~ 240Vac automático
Display: LCD gráfi co resolução 128X64
Eletrônica microprocessada - microprocessador e software integrados

Medidor de Densidade de Pós (grãos) e Materiais Granulométricos foi projetado para medir a massa específi ca, densidade real (volume 
real de grãos) de materiais sólidos, empregando o princípio de Arquimedes de deslocamento do fl uido (gás) e da técnica de expansão de gás. Um gás 
é utilizado como fl uido de deslocamento, uma vez que penetra nos poros mais fi nos garantindo a máxima exatidão. Registro das análises no cartão SD. 
Conforme norma ASTM D5550. 

Funções Automatizadas
- Parâmetros para identicação das amostras
- Leitura e registro da temperatura
- Pressão alvo
- Purga e preparação da amostra
- Modo repetir
- Registro de estastísticas úteis
- Rastreabilidade NIST
- Análise ecológica e não destrutiva.

Porta-Amostras: Alumínio, com capacidade +/-125cm3    
Acionamento:100% automatizado.
Acompanha esfera de aço inox p/ calibração e validação certifi cada.
Resultados: Tempo / Desvio / temperatura / Densidade Real / 
Gramas por centímetro cúbico.
Temperatura de Operação: 23 C +/- 10% U.R Máxima 70%

O equipamento depende de gás Hélio ou Nitrogênio para operar (o cilíndro destes gases não está incluído).

Dimensões: 430x120x150mm 
Tensão: 90 ~ 240Vac automático
Display: LCD gráfi co 
Eletrônica: microprocessada
microprocessador integrado

Acionamento: 100% automatizado
Resultados: Tempo / Desvio / tempera-
tura / Densidade Real / 
Gramas por centímetro cúbico.
Porta Amostras: Aço inoxidável
Junta Seca (ABNT-NBR ítem 4.2.1.4) 

Dimensões: 430x120x150mm 
Tensão: 90 ~ 240Vac automático
Display: LCD 32 caracteres 
Eletrônica: microprocessada
microprocessador integrado

Acionamento: 100% automatizado
Resultados: Tempo / 
Gramas por centímetro cúbico.
Porta Amostras: Aço inoxidável
Junta Seca (ABNT-NBR ítem 4.2.1.4) 
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Garrafa de Langavant para determinação do calor de hidratação do 

cimento, composto por invólucro metálico com tampa, orifício acompanha 

certidão de cal emitido por entidade francesa. Para introdução do termô-

metro e frasco de Dewar. Acompanha certifi cado de calibração emitido 

por entidade francesa. Não acompanha lata para colocação de amostras, 

que devem ser compradas separadamente. Conforme norma: NF P15-436 

(FRANÇA). Não acompanha sistema de medição e registro de temperatura, 

vendido separadamente (ver abaixo). 

Peso: 5,0 Kg

Acessório/ Reposição:

3.128.160 - Garrafa de Langavant

3.128.168 - Lata para garrafa de Langavant Ø 83X168mm
4.600.010 - Tubo de ensaio Ø10X100mm

Calorímetro para determinação do calor de hidratação do cimento 

Portland, 110V-60Hz. Desenvolvido para medição por diferença entre o 

calor de uma amostra de cimento não hidratado e uma amostra de cimento 

parcialmente hidratada de 7 a 28 dias. O agitador do equipamento desti-

na-se a manter a igualdade da temperatura em toda a solução. Composto 

por: Agitador de velocidade constante, caixa de madeira isolante, frasco de 

Dewar com parede sob vácuo, termometro digital especial com suporte e 

funil de vidro. Conforme ASTM C 186 BS 455.

Peso: 34 Kg

4.128.110 - Calorímetro p/ determinação do calor de hidratação - 110V-  60Hz
4.128.250 - Calorímetro para determinação da hidratação do cimento 

3.128.168

3.128.160 4.128.110
4.128.250

4.505.130 - SoloData Bluetooth - Datalogger Multiuso com 3 canais 

SoloData Bluetooth - Coletor de dados multiuso com 3 canais (Datalogger) O SoloData é um dispositivo data Logger de três canais 

com display digital e USB com conectividade via Bluetooth. Permite monitoramento e registro de temperatura ou dados proventos de outros tipos de 

sensores de forma automática. Acompanha no fornecimento software para Windows e aplicativo para smartphone ou tablet (Android, IOS). Este data 

Logger pode ser usado para monitorar a variação de temperatura durante a cura do concreto ou outros materiais. Neste tipo de uso ele não precisa de 

alimentação com fonte externa, basta utilizar pilhas AA alcalinas, senso possível utilizar em canteiros de obra nos quais se pretende estimar a resistência 

do concreto a partir da variação de temperatura de cura (método de maturidade). O dispositivo conta com três entradas analógicas e uma entrada digital 

que pode operar como contador de pulsos ou registrador de eventos ( abertura/fechamento de porta). As entradas analógicas aceitam qualquer tipo 

de sensor de temperatura, como termopares, PT100 ou sensores para quaisquer outras grandezas com sinais em corrente ou tensão. Conforme normas: 

CISPR 22 e ICES-003 (Canadá).

 

Cabo Termopar tipo K - Avulso
Cabo de termopar tipo K (metro), venda de metros avulsos. 2x22 AWG com malha, adequado para distancias de até 

20 metros, indicado para o uso imerso em concreto e outros materiais sob consulta.                 

4.505.002 - Cabo termopar avulso (venda por metro)

4.505.002 

- 1x Entrada Digital;

- 3x Entradas Analógicas;

- Sinal analógico termopares J,K,T,N,E,R,S,B, Pt100, 0-50mV, 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA;

- Funções da Entrada Digital: Conta Pulsos, Registra eventos;

- Saída Digital:1 Saída PNP (Chave eletrônica ou Alarme);

- Capacidade de Memória:140.000 registros;

- Intervalo de Registro: 1seg a 18h;

-  8 Alarmes (dois por canal);

- Aplicativo “SoloData” para smartphone e tablet (Android, IOS);

- Software de confi guração “SoloData” para Windows;

- Alimentação: 10-30Vcc

- Bateria de backup 4 pilhas AA alcalinas

- IP40 (Proteção);

- Dimensões: 120 x 100 x 40 mm.                      

Portland, 220V-50Hz

4.505.130 -  SoloData
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Câmara Úmida com Tanque de Imersão (cura) acabamento interno em aço Inox, possui capacidade para até 1400 corpos de prova 5x10cm, 

para câmara e 600 corpos de prova 5x10cm, para tanque de imersão. Temperatura regulável entre 10 a 40ºC com tolerância +/- 1ºC. Possui controle de 

umidade relativa entre 95 a 98%. Acompanha no fornecimento software de coleta e registro de dados (não acompanha computador). Aparelho mono-

fásico 220V 60Hz, potencia total 2.500 Watts.  Incluir certifi cado de calibração rastreada RBC. Atende a Norma NBR 9479.

Características;
- Controle digital microprocessado PID;

-Resolução de 0,1°C e controle PID;

-Software para coleta e registro de dados em gráfi cos;

-Monitoramento on-line das condições (temperatura e umidade da câmara);

-Interface de comunicação para PC externo;

-Controle de processos e transferência de dados por computador;

-Acabamento em Inox;

-Tanque de imersão em inox;

-Aquecimento elétrico;

-Sistema de resfriamento com compressor 1 HP;

-Possui disjuntores para proteção sobre picos de tensão;

4.109.220

4.109.220 - Câmara Úmida com Tanque de Imersão

CÂMARA ÚMIDA COM 
TANQUE DE IMERSÃO


