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INDÍCE

ESTRUTURA METÁLICA
Móveis na estrutura de sistema


Móveis assentes em rodízios (móveis rodados)



Móveis suspensos e ﬁxos na estrutura (móveis de suspensão ﬁxa)
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ESTRUTURA METÁLICA
Alçado mural e central

A estrutura dos alçados é sempre composta por dois prumos de tubo 60x30 mm que
são fixos á bancada que se pretende aplicar os alçados. Estes mesmos prumos servirão
como eixos para o posicionamento das prateleiras.
Os alçados podem ter uma ou duas prateleiras conforme o necessário para um bom
sistema de trabalho. A altura das prateleiras pode ser alterada facilmente com o
sistema de encaixe existente nos prumos da estrutura do alçado.
Os comprimentos dos alçados podem também variar dependentemente do tamanho
das bancadas.

Alçados murais

Alçados centrais
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MÓVEIS
Inferiores

Móvel com uma porta de dimensões:

Móvel com uma gaveta de dimensões:

500x450x700 (LxPxA)

500x450x700 (LxPxA)

Móvel com uma porta basculante de dimensões:

Móvel com quatro gavetas de dimensões:

500x450x700 (LxPxA)

500x450x700 (LxPxA)
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MÓVEIS
Inferiores

Móvel com duas portas de dimensões:
1000x450x700 mm (LxPxA)

Móvel com duas portas e uma gaveta de dimensões:
1000x450x700 mm (LxPxA)

Móvel com duas portas e duas gavetas de dimensões:
1000x450x700 mm (LxPxA)
Nota: Nas bancadas de 700 mm de altura, os móveis inferiores passam a ter 500 mm
de altura
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MÓVEIS
Superiores

Móvel com duas portas opacas de dimensões: 1000x350x750 (LxPxA)

Móvel sem portas de dimensões: 1000x350x750 (LxPxA)

Móvel com duas portas de vidro de dimensões: 1000x350x750 (LxPxA)
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MÓVEIS
Estantes

8

Móvel estante sem portas de dimensões:
1000x400x2000 (LxPxA)

Móvel estante com duas portas opacas de dimensões:
1000x400x2000 (LxPxA)

Móvel estante com quatro portas
de vidro de dimensões:
1000x400x2000 (LxPxA)

Móvel estante com duas portas de vidro e
duas portas opacas de dimensões:
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1000x400x2000 (LxPxA)

MÓVEIS
Características Gerais

Os móveis produzidos para laboratório são fabricados em aglomerado de madeira de
1ª qualidade, com 19 mm de espessura, revestido a melanina. Estes conservam as suas
propriedades mecânicas, em condições de exposição descontínua, a um ambiente
húmido e promovem uma limpeza isenta de resíduos, mesmo no caso de manchas
difíceis.
As ilhargas (painéis laterais) são orladas a orla grossa de 2 mm, protegendo-as assim
choques frontais e de topo. A união destas ao fundo e topo é feita com cavilhas de
madeira coladas e com parafusos de montagem.
A colocação da costa é feita por encaixe em ranhura existente nas demais peças
constituintes a carcaça do móvel, protegendo-a assim de qualquer humidade e
deformação.
As portas, gavetas e prateleiras, são orladas a orla grossa de 2 mm, protegendo-as
contra os inevitáveis choques.
Os móveis rodados levam um tampo na parte superior de apoio às actividades
laboratoriais.
No caso dos móveis envidraçados, a calha de alumínio que é aplicada para suportar as
portas de vidro permite uma abertura com deslizamento suave dos vidros facilitando o
acesso ao interior do móvel.

Puxadores
Nas portas e gavetas são colocados puxadores, que podem ser vários tipos (consoante
o projectado):

Puxador Standard tipo “asa”, aço inoxidavel.

Puxador fosco em alumínio.
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Dobradiças
O ângulo de abertura das dobradiças é de 100º ou 170º,
consoante a necessidade do cliente, são reforçadas nas zonas
de maior esforço, com afinação, sem qualquer problema de
corrosão ou vibração.
Com click para desmontagem rápida.

Corrediças
Corrediças de rodízios

Corrediças metálicas

A corrediça de rodízios fixa-se no fundo e laterais da gaveta,
permitindo suportar uma carga dinâmica de 25 Kg.
- É realizada em aço, revestido a matéria plástica, dispondo de
rodízios que garantem um deslizar suave sem desgaste.
- Os rodízios deslocam-se sobre um canal reforçado, com
mecanismo de deslizamento e fecho automático.
A corrediça metálica é de extensão total com roletes de matéria
plástica que garantem um deslizamento suave.
As laterais são em aço inox escovado, alumínio ou aço lacado.
O conjunto suporta a carga dinâmica de 30 Kg.
A corrediça fica invisível.
O fixador da frente permite um ajuste bidimensional.
Através do mecanismo de fecho automático, a gaveta mantém se
fechada.
A montagem e desmontagem da peça de fixação, da frente de
gaveta podem ser efectuadas sem ferramentas.

Rodízios
Rodízios com 76 mm com zona revestida a borracha, resistente ao desgaste e agentes
químicos, podendo suportar, po rodízio, pesos até 80 Kg.
Na aplicação destes nos móveis, os rodízios frontais possuem travão.

28
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VENTILADORES E EXTERIORES
Ventilador
RV 200
- Velocidade controlável
- Contactos térmicos integrais
- Pode ser instalado em qualquer posição
- Manutenção gratuita e de confiança
A serie de RVK é projectada para a instalação nos dutos. Os
ventiladores têm lâminas curvadas para trás para uma
melhor extracção do motor. A braçadeira da montagem FK
facilita a instalação e remoção, impede a transferência de
vibração para o duto.
Os ventiladores podem estar a uma velocidade controlada
através de uma betoneira mais/menos ou de um
transformador de 5 fases.
A estrutura envolvente do motor é feita de fibra de vidro
reforçada a plástico.

RVK 200E2-A1
Mid-frequency band, Hz
Hz Tot 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
dB(A) 72 54 59 66 65 63 62 56 50
dB(A) 58 52 39 42 50 54 50 46 40

LwA Duct
LwA Surrounding
With LDC 200-900
LwA Duct
dB(A) 57 52 52 53 41 32 18 25 30
Measuring point q=0,085m³ s. Ps=300 Pa

RVK 200E2-A1
Voltage/Frequency

V/Hz

230

Phase

…

1

power

W

110

A

0,51

Current

0,21 (750)

Maximum air flow

2520

R.p.m.
Max. Temp of transported air

ºc

60

Sound pressure level at 3m

ºc

60

dB(A)

51

Weight
Insulation class

Kg

4

Enclosure class

m³/s(m³/h)

B

Capacitor
Motor

min-¹
µ

IP 44
3
Aut. Th cont.

protection
Speed control, five step

Transformer

RE 1,5

Speed control, five step high/low

Transformer

REU 1,5

Speed control, stepless
Wiring diagram p. 12-15

Tyristor

REE 1
2
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SUPERFÍCIES DE TRABALHO
Trespa Athlon

Tampo em material à base de resinas fenólicas e fibras celulósicas compactadas a alta
pressão. Resistência química, física e facilidade de limpeza/descontaminação. É um
material não poroso, impedindo a penetração de químicos, poluentes ou bactérias. A
sua limpeza frequente não altera o seu aspecto ou performance.
Resistente aos agentes químicos mais agressivos, no entanto não sofre o tratamento
da superfície que lhe iria conferir a resistência máxima, que caracteriza o trespa toplab
plus.
Tampo de extrema rigidez apropriado para laboratórios de tipo físico, onde a
durabilidade mecânica é necessária.
A superfície do tampo pode estar exposta de forma contínua, a temperaturas até
140ºC e a temperaturas até 180ºC, se for por períodos inferiores a 20 minutos.
É extremamente resistente à humidade, sendo apropriado para ambientes húmidos,
como por exemplo, laboratórios de investigação botânica.
Obedece às seguintes normas:
* Propriedades mecânicas: DIN 53457 (elasticidade), 53455 (tracção), 5352 (flexão),
EN 43-2 (11) (impacto); EN 438-2 (14;6) (resistência aos riscos e desgaste); EN 438-2
(7) (absorção de água)
* Propriedades físicas: DIN 52612; ASTM-D 792-91
* Comportamento ao fogo: DIN 4102; UNE 23727/90; NEN 6065; NF P92-507; NBN
S21-203
* Outras propriedades: DEN 438-2 (8)
Resistência
moderada a
riscos e desgaste

a riscos

Resistência
moderada a
químicos

Fácil de
limpar

de descontaminar

Acessórios

Produto
acabado

Ecologicamente
responsável

ers átil

Acessórios

Higiénico

Versátil

Certificado
de
qualidade

Certificado
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rsponsável

Resistente à
humidade

humidade

a químicos

Resistente ao
fogo

uto
acabado

Resistente ao
calor (até aos
180°C)

Fácil de
descontaminar

Resistente ao
choque

SUPERFÍCIES DE TRABALHO
Trespa-Toplab Plus
Tampo em material à base de resinas fenólicas e ﬁbras celulósicas compactadas a alta
pressão. Resistência química, física e facilidade de limpeza/descontaminação. É um
material não poroso, impedindo a penetração de químicos, poluentes ou bactérias. A
sua limpeza frequente não altera o seu aspecto ou performance.
Resistente aos agentes químicos mais agressivos, no entanto não sofre o tratamento
da superfície que lhe iria conferir a resistência máxima, que caracteriza o trespa toplab
plus.
Tampo de extrema rigidez apropriado para laboratórios de tipo físico, onde a
durabilidade mecânica é necessária.
A superfície do tampo pode estar exposta de forma contínua, a temperaturas até
140ºC e a temperaturas até 180ºC, se for por períodos inferiores a 20 minutos.
É extremamente resistente à humidade, sendo apropriado para ambientes húmidos,
como por exemplo, laboratórios de investigação botânica.
Obedece às seguintes normas:
* Propriedades mecânicas: ISO 1184; ISO R 527; ISO 178; ISO 4586; DIN 53457
(elasticidade), 53455 (tracção), 5352 (flexão), EN 43-2(11) (impacto); EN 438-2 (14;6)
(resistência aos riscos e desgaste); EN 438-2 (7) (absorção de água)
* Propriedades físicas: DIN 52612; ASTM-D 792-91
* Comportamento ao fogo: DIN 4102; BS 476 part 7; UNE 23727/90; NEN 6065; NF
P92-507; NBN S21-203
* Outras propriedades: DIN 53579; DIN 54001; DIN 50018; ISO 4586; ISO 52612

Produto
acabado

Ecologicamente
responsável

Resistência
e desgaste
moderada a
riscos

Resistência
moderada a
químicos

Resistente ao
fogo

Fácil de
limpar

Acessórios

Versátil

Higiénico

Resistente ao
calor (até aos
180°C)

Resistente à
humidade

Fácil de
descontaminar

Resistente ao
choque

Certificado
de
qualidade
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SUPERFÍCIES DE TRABALHO
Resistência a produtos químicos e manchas do Trespa-Toplab Plus

Sem efeito

Excelente

Bom

Médio

Mau

Ácidos
Ácido cloridrico

10%

X

Ácido cloridrico

37%

X

Ácido sulfúrico

33%

X

Ácido sulfúrico

98%

Ácido nitrico

30%

Ácido nitrico

65%

Ácido fosfórico

85%

X

Ácido acético

99%

X

Ácido fluoridrico

48%

Ácido crómico

60%

X

28%

X

Nitrato de prata

1%

X

Permanganato potássio

10%

X

Cloreto férrico (III)

10%

X

Sulfato de cobre

10%

X

Hipoclorito sódico

13%

X

Cloreto sódico

10%

X

37%

X

X
X
X

X

Alcalinos
Hidróxido amónico
Sais

Químicos orgânicos
Formaldeido

X

Furfural
Disolventes
X

Acetona

X

Alcool etílico
Etilenoglicol

X

Metilcetona

X

Diclorometano

X
X

Acetato de etilo
Anidrido acetico

X

Acetato de n-butilo

X

n-Hexano

X

Metanol

X

Metil-isso-butilcetona

X

Tetrahidrofurano

X

Tolueno

X

Tricloetileno

X

Xylol

X

Corantes biológicas
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Laranja acridina

1%

X

Fucsina básica

1%

X

carbo fucsina

1%

X

Verde de malaquita oxalato

1%

X

Azul de metileno

1%

X

Violeta de metilo 2B

1%

X

Corante de wright

1%

X

Violeta de genciana

1%

X

Agentes de limpeza convencionais

1%

X
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Post-Forming
Tampo de trabalho em Post-Forminado, que consiste num painel de aglomerado de
madeira a termolaminado de alta pressão. A característica deste painel é a curva/perﬁl
revestido com o termolaminado, oferecendo a vantagem de diminuir o risco de
inﬁltrações de humidades no tampo.
Características do tampo:
* Grande facilidade de limpeza e manutenção.
* Resistencia moderada a produtos químicos. Insensibilidade ás manchas.
* Resistencia a todos os dissolventes orgânicos e vapores de água fervente.
* Resistência ao calor (até aos 180ºC). No entanto deve evitar-se continuadas
exposições localizadas, atingir 250ºC e atender que os recipientes retirados de
aparelhos de aquecimento (ex. Bicos de busen) provocando, assim, se em contacto
imediato com os tampos, o empolamento ou queimaduras da superfície.
* Resistência moderada ao risco.
Obedece às seguintes normas:
Propriedades físicas: DIN 53799
* Comportamento ao fogo: DIN 4102; AFNOR NFP
92.507; B/S 476 – PARTS 6.7; ONORM B 3800/1.
* Outras propriedades: DIN 16.926; ISSO 4586 PART 1;
AFNOR NFT 54.301; B/S 3794, 1982; UNI 7049.

Resistência
moderada a
riscos e desgaste

Produto
acabado

Ecologicamente
responsável

Resistência
moderada a
químicos

Acessórios

Higiénico

Resistente ao
calor (até aos
180°C)

Resistente à
humidade

Versátil

Certificado
de
qualidade
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Armários de segurança para produtos químicos
Para inflamables tipo 30

Modelo EFO 12
Tipo 30
MODELO EFO 12 TIPO 30
Ref. K89100
Armario de seguridad para el almacenado de productos
químicos inflamables con resistencia al fuego certificada
de 30 minutos según EN 14470-1, de 2 puertas batientes,
con volumen aprox. de 805 ltrs. y peso de 340 kgs.
Equipo estándar suministrado:
• 3 estantes en acero laminado en medidas ( mm.):
L 1020 x A 390 x H 25
• 1 cubeta de fondo con tapa perforada en medidas ( mm.):
L 1030 x A 395 x H 100, con volumen de retención de
41 litros.

REFERENCIA

MODELO

Dimensiones
externas en mm.
(LxAxH)

K89100

EFO 12 TIPO 30

1190x600x1950

Dimensiones
internas en mm.
(LxAxH)
1035x440x1830

Volumen
en litros

Capacidad
aproximada.
Botellas de 1 ltr.

Peso en kg.

805

100 / 120

340

Modelo EFO 6
Tipo 30

MODELO EFO 6 TIPO 90
Ref. K89101

Armario de seguridad para el almacenado de productos
químicos inflamables con resistencia al fuego certificada
de 30 minutos según EN 14470-1, de 1 puerta batiente,
con volumen aprox. de 350 ltrs. y peso de 180 kgs.
Equipo estándar suministrado:
• 3 estantes en acero laminado en medidas ( mm.):
L 420 x A 390 x H 25
• 1 cubeta de fondo con tapa perforada en medidas ( mm.):
L 440 x A 395 x H 100, con volumen de retención de
18 litros.

REFERENCIA
K89101

MODELO
EFO 6 TIPO 30

Dimensiones
externas en mm.
(LxAxH)
590x600x1950

Dimensiones
internas en mm.
(LxAxH)
435x440x1830

Volumen
en litros
350

Disponemos de una gran variedad de accesorios para cada armario. Consúltenos sobre los adecuados.
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Capacidad
aproximada.
Botellas de 1 ltr.
60 / 80

Peso en kg.
180

www.labinox.pt

Armários de segurança para produtos químicos
Para ácidos y bases
En acero

Modelo ECO 12
MODELO ECO 12
Ref. K89015
Armario de seguridad bajo para el almacenado de productos
químicos ácidos y bases certificado según EN 61010-1,
de 2 puertas batientes, en chapa de acero, con volumen
interno aprox. de 1120 ltrs. y peso de 120 kgs.
Equipo estándar suministrado:
• 3 estantes en acero laminado en medidas ( mm.):
L 1060 x A 525 x H 25 con capacidad de carga unitaria de 80 kgs.
• Orificio superior para ventilación forzada de 120 mm. de diametro.
• Portafiltros superior.

MODELO ECO 12V
Ref. K89014

Al igual que el modelo ECO 12 en chapa de acero
pero con puertas de vidrio de seguridad.

REFERENCIA

MODELO

Dimensiones
externas en mm.
(LxAxH)

K89015
K89014

ECO 12
ECO 12V

11 9 0x600x1950
1190x600x1950

Dimensiones
internas en mm.
(LxAxH)
1160x580x1810
1160x580x1810

Volumen
en litros
1120
1120

Capacidad
aproximada.
Botellas de 1 ltr.
140
140

Peso en kg.
120
120

Modelo ECO 6

MODELO ECO 6
Ref. K89016
Armario de seguridad bajo para el almacenado de productos
químicos ácidos y bases certificado según EN 61010-1,
de 1 puerta batiente, en chapa de acero, con volumen
interno aprox. de 535 ltrs. y peso de 95 kgs.
Equipo estándar suministrado:
• 3 estantes en acero laminado en medidas ( mm.):
L 480 x A 525 x H 25 con capacidad de carga unitaria de 80 kgs.
• Orificio superior para ventilación forzada de 120 mm. de diametro.
• Portafiltros superior.

MODELO ECO 6V
Ref. K89034 - Apertura de puerta a la izquierda.
Ref. K89035 - Apertura de puerta a la derecha.
Al igual que el modelo ECO 6 en chapa de acero
pero con puertas de vidrio de seguridad.
REFERENCIA

MODELO

K89016
K89034
K89035

ECO 6
ECO 6V (izq.)
ECO 6V (der.)

Dimensiones
externas en mm.
(LxAxH)

Dimensiones
internas en mm.
(LxAxH)

630x600x1950
630x600x1950
630x600x1950

600x580x1810
600x580x1810
600x580x1810

Volumen
en litros
535
535
535

Capacidad
aproximada.
Botellas de 1 ltr.
70
70
70

Peso en kg.
95
95
95
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Modelo
COMBICHEM
MODELO COMBICHEM
Ref. K89060

Armario de seguridad para el almacenado de productos
químicos ácidos y bases certificado según EN 61010-1,
en chapa de acero con 2 departamentos independientes
( superior para ácidos e inferiores para bases ) con 2
puertas batientes en vertical con cerradura independiente,
con volumen interno aprox. de 510 ltrs. y peso de 110 kgs.
Equipo estándar suministrado:
• 2 estantes en acero laminado en medidas ( mm.):
L 460 x A 525 x H 25 con capacidad de carga unitaria de 80 kgs.
para el departamento de ácidos.
• 2 estantes en acero laminado en medidas ( mm.):
L 460 x A 525 x H 25 con capacidad de carga unitaria de 80 kgs.
para el departamento de bases.
• Orificio superior para ventilación forzada de 120 mm. de diametro.
• Portafiltros superior.

MODELO COMBICHEM-V
Ref. K89174

REFERENCIA

MODELO

Dimensiones
externas en mm.
(LxAxH)

Dimensiones
internas en mm.
(LxAxH)

Volumen
en litros

K89060
K89174

COMBICHEM
COMBICHEM-V

630x600x1950
630x600x1950

.....
.....

510
510

Capacidad
aproximada.
Botellas de 1 ltr.
70
70

Peso en kg.
110
110

Al igual que el modelo COMBICHEM en chapa de acero
pero con puertas de vidrio de seguridad.

Modelo ECO B
MODELO ECO 12B
Ref. K89017

Armario de seguridad para el almacenado de productos
químicos ácidos y bases certificado según EN 61010-1,
de 2 puertas batientes, en chapa de acero,con volumen
interno aprox. de 350 ltrs. y peso de 65 kgs.
Equipo estándar suministrado:

Armario de seguridad para el almacenado de productos
químicos ácidos ó bases certificado según EN 61010-1,
de 1 puerta batiente, en chapa de acero,con volumen
interno aprox. de 165 ltrs. y peso de 50 kgs.
Equipo estándar suministrado:

• 2 estantes en acero laminado en medidas ( mm.):
L 1060 x A 525 x H 25 con capacidad de carga unitaria de 80 kgs.
• Orificio superior para ventilación forzada de 120 mm. de diametro.
• Portafiltros superior.
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MODELO ECO 6B
Ref. K89018

• 2 estantes en acero laminado en medidas ( mm.):
L 480 x A 525 x H 25 con capacidad de carga unitaria de 80 kgs.
• Orificio superior para ventilación forzada de 120 mm. de diametro.
• Portafiltros superior.

REFERENCIA

MODELO

Dimensiones
externas en mm.
(LxAxH)

K89017
K89018

ECO 12B
ECO 6B

1190x600x700
630x600x700
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Dimensiones
internas en mm.
(LxAxH)

Volumen
en litros

.....
.....

350
165

Capacidad
aproximada.
Botellas de 1 ltr.
30
15

Peso en kg.
95
95
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Armários de segurança para produtos químicos
Para ácidos y bases
En acero

MB FUME HOODS

Most of hazardous tasks performed in a Laboratory should be
carried out inside a Fume Hood.
Flovigas designs, manufactures and installs
Fume Hoods, considering them as a useful
equipment for work, essential for user.
Our company belongs to Flores Valles Group,
which set up the Laboratory Furniture Division
furniture and Fume Hood in 1959. Today, more
than 50 years later, our young, dynamic and
modern business, through a policy of permanent
investment in industrial and technological means
as well as human resources, still has its initial
philosophy intact.
The main purpose of this equipment is to
guarantee the safety of the user at any time.
Following this rule, our Fume Hoods have
been progressively improving the requirements
requested by the strictest safety standards:
ANSI/ASHRAE -110 and EN 14175.
The merger of experience from our parent company,
together with Flovigas R+D Department have allowed
us to develop a new and wide range of Fume Hoods

competitive in pricing.

• Our MB range has diﬀerent widths
•
• Antiexplosion top (lighting).
•
heavy gases on the worktop.

EN 14175
Web: www.labinox.pt I Email: labinox#labinox.pt
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ADIPROL INSIDE LINING
®
Adiprol
against acids, chloric organic components and organic solvents, besides having a strong
thermal containment due to its metallic construction (M0).

ADIPROL® is INALTERABLE in contact with:
Hydrochloric Ac. (36%)

Sodium Hydroxide (20%)

Kerosene

Sulfuric Ac. 1:1 (50%)

Silver Nitrate (10%)

Heptane

Nitric Ac. (65%)

Copper Sulfate (10%)

Dimethyl formamide

Phosphoric Ac (86%)

Ethyl Acetate

Dimethyl sulphoxide

Perchloric Ac. (80%)

Acetone

Nitrobenzene

Hydrofluoric Ac. (48%)

Acetonitrile

Formaldehyde (37%)

Acetic Ac. (50%)

Dichloromethane

Hydrogen Peroxide (Oxygenated water), 30v

Glacial Acetic Ac.

Trichloroethylene

Methylene Blue (10%)

Chromic Ac. (40%)

Toluene

Methyl Orange (saturated solution)

(Test carried out through direct contact of liquid phase for one hour)

20

Xylol

Hydrochloric Ac. at 36 % with Nitric Ac. at 65 % (1:1) Sodium Hypochlorite (5%)

Web: www.labinox.pt I Email: labinox@labinox.pt

SAFETY
Point 6 of EN 14175-2 states that Fume Hoods shall be made of materials resistant
to MECHANICAL, CHEMICAL AND THERMAL STRESSES AND SHALL NOT BE
EASILY COMBUSTIBLE.

Put some
colour in
your life!

Due to the nature of the work usually carried out in a Fume Hood, there is a high risk

As a precaution against these accidents, our Fume Hoods have been designed to
protect the user at any time by adding as many safety measures as possible, both
operational and constructive.

Web: www.labinox.pt I Email: labinox#labinox.pt
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TECHNICAL DATA

Ø250
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Dimensions in mm

WIDTHS
A

1200

1500

1800

B

960

1260

1560

MESA DE BALANÇA
Características

A mesa de balança caracteriza-se como um equipamento de laboratório, com uma
concepção e construção, que assegura a melhor protecção contra as vibrações. É
constituída por duas estruturas independentemente, não existindo qualquer contacto
entre ambas as partes.

A estrutura externa
Constituída por uma estrutura metálica tipo “C”, em tubo 60x30 mm, revestida a tinta
corrosiva á base de epoxy.
Tampo em compacto fenólico, ou outros segundo a necessidade do cliente.
Bloco eléctrico de duas tomadas colocado sobre o tampo (opcional).
As mesas estão disponíveis sobre a forma simples, dupla e tripla, com as seguintes
dimensões:
- 1000x750x900 mm (LxPxA) simples
- 1800x750x900 mm (LxPxA) dupla
- 2500x750x900 mm (LxPxA) tripla

Exemplo de uma mesa de balança num laboratório

Web: www.labinox.pt I Email: labinox#labinox.pt
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MESAS DE BALANÇA
Características

Estrutura interna:
É constituída por maciço de betão colocado sobre
apoios anti-vibráticos, e por sua vez colocado sobre
estrutura metálica em tubo 60x30 mm provida de
niveladores, completando todo o sistema interior. O
tampo de apoio das balanças ou outros instrumentos
de precisão é em compacto fenólico.

28
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Lava-louças e Pios em polipropileno

Lava-louças e Pios em polipropileno modelado por injecção, com rebordo incorporado.
Ralo, tampa e corrente também de polipropileno.

Web: www.labinox.pt I Email: labinox#labinox.pt
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SERVIÇOS
Torneiras

Torneiras (para águas não tratadas), construídas em latão e bronze, com plastificação
 anti- corrosiva, resistente aos ácidos.



Torneiras (para águas não tratadas), construídas em aço inoxidável.
Todas as normas ASTM B-117 ou AFNOR X41-002.
Conforme as utilizações, todos os manípulos das torneiras apresentam cor normalizada
DIN 12920:
Água quente – Vermelha
Água fria – Azul

28
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SERVIÇOS
Válvulas

Válvulas construídas em latão e bronze, com plastificação anti-corrosiva, resistentes
aos ácidos.

Todas as válvulas estão sob as normas AISI B-117 ou AFNOR X41-002
Conforme as utilizações, todos os manípulos torneiras apresentam cor normalizada
DIN 12920:
Gás – Amarelo claro
Ar comprimido – Azul
Vácuo – Cinzento

Web: www.labinox.pt I Email: labinox#labinox.pt
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Blocos eléctricos

Tomadas aplicadas em castelo construído em alumínio fundido com plastificação anticorrosiva.

São do tipo Shuko, com terra, tendo tampa com mola de pressão e fusíveis de
protecção.



Calha DPL 100x50 mm


Calhas secção 100x50 mm:
Branco RAL 9010
Cinzento RAL 7035
Castanho RAL 8014
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Chuveiros/Lava-olhos de emergência

Os duches e lava-olhos de emergência oferecem instantaneamente a água como
primeiro auxílio para a protecção das pessoas que estão expostas á acção do fogo,
ácidos,

reagentes,

produtos

petrolíferos,

materiais

radioactivos

e

outros

contaminantes que poderiam causar danos graves ou irreparáveis.
São construídos em ABS, um plástico anticorrosivo, numa cor amarela de ALTA
VISIBILIDADE, ou então em AÇO INOXIDAVEL. Os restantes componentes são
revestidos a plástico anti- corrosivo de poliamida 11 de cor AMARELA, cujas
características técnicas são as seguintes:
Espessura aproximada de 250 a 300 microns
Ponto de fusão: 184ºC – 186ºC
Inﬂamabilidade: auto-extinguível
Dureza Shore D a 20ºC, 75
Os equipamento cumprem as normas: DIN-12899 e ANSI – Z358-1.1990

Lava-olhos montagem
em bancada

Lava-olhos com duche manual
montagem
mama mural

Lava-olhos em pedestal Lava-olhos em aço
inoxidável
Lava-olhos montagem mural

Duche/Lava-olhos duplo comando
Web: www.labinox.pt I Email: labinox@labinox.pt
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ACESSÓRIOS
Braços extractores

Os braços extractores são fabricados em polipropileno e constituídos interiormente
por uma armação de metal. O FX PP ARMS é o ideal para uma extracção de gases em
ambientes agressivos, onde a protecção e segurança da pessoa é necessária.



A armação é construída de forma a facilitar o uso e controle do braço extractor, sendo



fácil de manusear e desmontar para uma melhor limpeza. Com uma rotação total de
360º, possibilita ao utilizador situar o braço extractor numa área circundante de maior
alcance.
FX PP ARMS 75



Metal Hood 75 PP
Braço extractor com chapéu de alumínio com 250 mm
de diâmetro.



Dome Hood FX 75 PP
Para extracção de uma quantidade mínima de vapores.

Captured Hood Fx 75 PP
 Para extracção de uma quantidade mínima de gases emitidos por uma cabine.

Angle Nozzle FX 75 PP
 Ideal para extracção mais próxima de gases ou somente para capturar o pretendido



Flange Hood FX 75 PP
Para extracção eficaz de uma grande superfície.
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