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• Mede e grava temperatura do ar, umidade relativa do ar,
  temperatura da superfície e ponto de orvalho
• Indicadores com condições ascendentes ou descendentes 
  do ponto de orvalho
• De acordo com norma ASTM D3276, 
• De acordo com norma SSPC-PA7
• De acordo com norma ISO 8502-4

Medidor de CoNdiÇÕeS ATMoSFÉriCAS

POSITECTOR DPM

• Mede e grava mais de 50 medições por minuto
• Sondas com 30˚ ou 60˚para atingir qualquer espaço
• Medições de 0 a 500 microns
• De acordo com norma ASTM D4417-B

Medidor de rUGoSidAde PÓS JATeAMeNTo

POSITECTOR SPG

• Versões manual e automática
• Portátil – não precisa ser ligada à tomada
• Display digital e sonda auto alinhável de altíssima tecnologia
• Indicador de força aplicada – operador monitora e ajusta pressão
• Fácil mudança de unidade de medição
• Muita precisão: margem de erro de aproximadamente 1%
• De acordo com norma ASTM D4541, D7234
• De acordo com norma ISO 4264, 16276-1

Medidor de AderÊNCiA

POSITEST

• 2 anos de garantia
• Entrada USB para transferência de dados para computador
• Gráfico com espessura média e picos na tela do visor
• Telas resistentes a impactos, riscos e solventes
• Atualização dos medidores via internet
• Compensador de temperatura embutido, para medições precisas no frio e no calor
• Todos os equipamentos já vem calibrados, é tirar da caixa e usar

INSTRUMENTOS
DE MEDIÇÃO
DEFELSKO

• MedidoreS de eSPeSSUrA
   eM CoNCreTo, MeTAiS, MAdeirA, PLÁSTiCo, FiBrA de Vidro e diVerSoS oUTroS MATeriAiS.

• Medidor de condiçõeS AtMoSféricAS
• Medidor de rUgoSidAde PóS jAteAMento
• Medidor de AderênciA - PUll off

TodoS oS MedidoreS deFeLSKo oFereCeM



Nada melhor do que medir sem destruir. Nada como saber exatamente se o jateamento está com a micragem correta, se o 

ponto de orvalho está 3 graus acima da temperatura do substrato. Quem mede, aplica corretamente. Quem não mede, não deixa 

seus clientes satisfeitos.

Com os instrumentos Defelsko sua empresa pode medir a espessura de tintas, poliuretanos, poliureias, epóxis, revestimentos 

cimentícios e diversos outros com o apertar de um botão. Em diversos tipos de substratos, nas mais diversas condições. Além 

disso, há o medidor de rugosidade pós jateamento e condições atmosféricas. Tudo em um único aparelho, bastando trocar as 

sondas. E, pra finalizar, há o medidor de aderência pra garantir que tudo está perfeito e do jeito que foi contratado.

• Fácil conexão via USB para download de dados para computador
• Tela resistente a impactos, riscos e solventes
• Atualização contínua de média de espessura, desvio padrão, valores mínimos e máximos e demais dados
• 2 anos de garantia

UM VISOR,
DIVERSOS MEDIDORES.
ECONOMIA DE DINHEIRO
E ESPAÇO.

VISOR
Medidor de eSPeSSUrA de reVeSTiMeNToS
eM CoNCreTo e deMAiS SUBSTrAToS

POSITECTOR 200

A úNICA SONDA 
DO MUNDO qUE 
MEDE POlIUREIA

• Mede precisamente em madeira, plástico, fibra de vidro, concreto e outros substratos
• Medições extremamente precisas de 13 a 7200 microns
• Identificação de até 3 camadas diferentes em uma única medição
• De acordo com normas ASTM D6132 e ISO 2808
• Sonda de medição reforçada para maior durabilidade
• Atualização constante de média de espessura, desvio padrão, espessura mínima e máxima
• Sondas 200B, 200C e 200D específicas para cada intervalo de espessura

Medidor de eSPeSSUrA eM MeTAiS

POSITECTOR 6000

• Medições em metais ferrosos ou não ferrosos
• Medições extremamente precisas de 0 a 13mm
• Compensador de temperatura garante precisão no frio e no calor
• Atualização constante de média de espessura, desvio padrão, espessura mínima e máxima
• De acordo com normas ASTM B499, D1186, D1400, D7091, E376, G12, BS3900-C5
• De acordo com norma SSPC-PA2
• De acordo com normas ISO 2178, 2360, 2808, PeEN 19840

ACOMPANHA
CERTIFICADO DE 
CAlIBRAÇÃO


