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Atenção: 
Caso as informações acima não sejam preenchidas 100%, não haverá a avaliação dos laudos referente a análise de sujidade a ser executada. Dispomos na nossa grade de produtos, 
a venda dos dispositivos de "slide filter" e "particle trap" caso seja necessário.

Requerimento para análise de sujidade em membranas 

Empresa:

TRANSPORTAR 
AS MEMBRANAS 

FILTRANTES 
DENTRO DO 

SLIDE FILTER

Quantidade de testes:  

Quantidade de peças utilizadas por teste: 

Foi realizado cascata: Quantas: 

Preencher os campos abaixo somente quando utilizado particle tr ap ou particle stamp: 

Local da coleta:                                                                       Data da coleta:

Tempo da coleta:

Deseja o retorno das membranas após o teste:

Deseja o descarte das membranas após o teste:
(Nestes casos, favor emitir a nota fiscal com remessa SEM RETORNO. Vide instruções na proposta comercial a ser gerada.) 

Solicitante: 

E-mail:

Nº do último relatório:
(Informar o número do último relatório emitido pela Enge Solutions se 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 membrana e dados do teste)

Dados da membrana: 
(Para envio de mais remessas, preencher o formulário individualmente)

Descrição da membrana: 

Código da membrana: 

Tipo da membrana:

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.))

Dados do teste: 

Análise de sujidade: 

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

Área da peça analisada:

Membrana filtrante utilizada: (Informar somente quando realizado o processo de extração)

Valor da gravimetria coletada:

Atenção: Preencher somente os campos que são pertinentes ao seu processo. 

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:

  Data da norma:
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