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Atenção: 

* Campo com preenchimento obrigatório. Sem estas informações não será possível o envio do orçamento.
Caso as informações acima não sejam preenchidas 100%, não haverá a avaliação dos laudos referente a análise de sujidade a ser executada. Fornecemos o frasco de vidro graduado 

com capacidade de 200ml para coleta do fluído.

Após o teste o fluído enviado é descartado, não havendo a possibilidade de estorno do mesmo, portanto favor enviar a nota fiscal SEM RETORNO.

Requerimento para análise de sujidade em fluídos 

Empresa:

COMPLETE 
TODO O 

FRASCO DA 
AMOSTRA

Quantidade de testes:

Quantidade de testes:

Preencher os campos abaixo somente quando feito o processo de extração em peças: 

Quantidade de peças utilizadas por teste: 

Foi realizado cascata:                                                                  Quantas cascatas:

Deseja o retorno da membrana após o teste:
(Caso o cliente deseje o retorno da membrana filtrante referente a sua análise de sujidade, o mesmo deverá ser solicitado com antecedência no ato da negociação / antes da realização dos testes. 
O slide filter não está incluso no preço do(s) teste(s). Para compra do pacote de slide filter consultar o departamento responsável no e-mail: comercial@engesolutions.com.br)

Solicitante:

E-mail:

Nº do último relatório:
(Informar o número do último relatório emitido pela Enge Solutions caso houver.
Preencher este campo somente se o teste já foi realizado nesta amostra, nestes casos não será necessário o preenchimento dos campos de dados da peça e dados do teste)

Dados do fluído: 
(ATENÇÃO: Para envio de mais remessas, preencher o formulário individualmente)

 Descrição da amostra:

Código da amostra: 

Tipo do líquido*:
Ex.: óleo, água, álcool, outros (enviar a especificação do fluído por e-mail)

Qual a quantidade de líquido a ser analisado (ml)*: 

Peso da peça analisada: 
(Informar somente quando feito o processo de extração em peças)

(Informar somente quando feito o processo de extração em peças. A área da peça deve ser informada de acordo com a especificação de  sujidade a ser atendida.))

Área da peça analisada:

(Para avaliações ISO 4406 / ISO 4407 enviar 100 ml)

Dados do teste: 

Análise de sujidade: 

Análise gravimétrica:

  Data da norma:

Norma cleanliness:
Ex.: Volkswagen: VW 01134, outras normas

(enviar a norma via e-mail)

Norma complementar:
Ex.: Volkswagen: PV 3347, outras normas
(enviar a norma via e-mail)

Limites de sujidade:
(Informar se metálico ou não metálico quando avaliado

somente um determinado tipo de partícula.)

(escrever somente o número da norma a ser atendida)

(escrever somente o número da norma a ser atendida)

  Data da norma:

Patricia Dias
Realce
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