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EQUIPAMENTOS: 

ACM 17 Second Generation 

Código do produto: 320.0017 
NCM: 8479 8991 

 
Cabine de extração de partículas Gläser GmbH, modelo ACM 17. 

O equipamento possui filtragem de ar por filtros HEPA, com pressão 

positiva. O processo ocorre escolhendo o método de extração desejado 

que, pode ser: 

✓ Extração por enxágue sob pressão e enxágue interno; 

✓ Extração por ultrassom e imersão. 
 

Base construída em aço inox. Diâmetro da base 500mm. 

Peso máximo suportado pela base: 10 kg 

Transdutores de ultrassom e Gerador de ultrassom incluso. 

Suporta até 3 membranas filtrantes em cascata. 

Dimensões externas do equipamento: 925 (L) x 650 (C) x 1700 (A) mm 

Peso do equipamento: 180 kg 

Compra FCA - EX-WORK. 

Made in Germany 

Para maiores informações, solicite o seu orçamento sem compromisso. 
 
 

ACM 18 Second Generation 

Código do produto: 330.0018 
NCM: 8479 8991 

 
Cabine de extração de partículas Gläser GmbH, modelo ACM 18. 

O equipamento possui filtragem de ar por filtros HEPA, com pressão positiva. 

O processo ocorre escolhendo o método de extração desejado que, pode ser: 

✓ Extração por enxágue sob pressão e enxágue interno; 

✓ Extração por ultrassom e imersão. 
 

Base construída em aço inoxidável com a superfície polida medindo 

700 x 600mm. Peso máximo suportado pela base: 15 kg 

Transdutores de ultrassom e Gerador de ultrassom incluso. 

Suporta até 3 membranas filtrantes em cascata. 

Dimensões externas do equipamento: 1100 (L) x 750 (C) x 1800 (A) mm 

Peso do equipamento: 240 kg 

Compra FCA - EX-WORK. 

Made in Germany 

Para maiores informações, solicite o seu orçamento sem compromisso. 
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RiuS single Second Generation 

Código do produto: 340.0050 
NCM: 8479 8991 

 

Cabine de extração de partículas Gläser GmbH, modelo RiuS 
single. O equipamento possui filtragem de ar por filtros HEPA, 
com pressão positiva. O processo ocorre escolhendo o método 
de extração desejado que, pode ser: 

✓ Extração por enxágue sob pressão e enxágue interno. 
 

Base construída em aço inox. 
Dimensões da base 1200 x 800mm. 

Peso máximo suportado pela base: 15 kg 

Suporta até 3 membranas filtrantes em cascata. 

Peso do equipamento: 420 kg 

Manipulador manual com rotação de 360 graus, com subida e 

descida. Peso do manipulador: 520 kg 

Compra FCA - EX-WORK. 

Made in Germany 

Para maiores informações, solicite o seu orçamento sem compromisso. 

Acessório recomendado para compra em conjunto: 

Manipulador RiuS single: Código do produto: 340.0051 
 

RiuS double Second Generation 

Código do produto: 350.0046 
NCM: 8479 8991 

 
Cabine de extração de partículas Gläser GmbH, modelo RiuS double. 

O equipamento possui filtragem de ar por filtros HEPA, com pressão 

positiva. O processo ocorre escolhendo o método de extração 

desejado que, pode ser: 

✓ Extração por enxágue sob pressão e enxágue interno; 

✓ Extração por ultrassom e imersão; (Base menor) 
 

Base construída em aço inoxidável com a superfície polida medindo 

800 x 800mm. Peso máximo suportado pela base: 15 kg 

Base menor medindo 300mm de diâmetro. 

Suporta peças de pequeno porte. Transdutores de ultrassom e 

Gerador de ultrassom instalados na base menor. 

Suporta até 3 membranas filtrantes em cascata. 

Peso do equipamento: 420 kg 

Compra FCA - EX-WORK. 

Made in Germany 

Para maiores informações, solicite o seu orçamento sem compromisso. 
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RiuS GT Second Generation 

Código do produto: 360.0035 
NCM: 8479 8991 

 
Cabine de extração de partículas Gläser GmbH, modelo RiuS GT. 

 

 
O equipamento possui filtragem de ar por filtros HEPA, com pressão positiva. O processo ocorre escolhendo o método 

de extração desejado que, pode ser: 

✓ Extração por enxágue sob pressão e enxágue interno; 
 

Base construída em aço inox. 

Dimensões da base 2100 x 900 mm. 

Peso máximo suportado pela base: 20 kg 

Suporta até 3 membranas filtrantes em cascata. 

Peso do equipamento: 500 kg 

Manipulador manual com rotação de 360 graus, com subida e descida. 

Peso do manipulador: 520 kg 

Compra FCA - EX-WORK. 

Made in Germany 

Para maiores informações, solicite o seu orçamento sem compromisso. 
 
 

Maleta de bicos 

 
Código do produto: 720.4148 
NCM: 8479 8999 

 
Maleta de bicos para cabines de extração de partículas. 

Diâmetro dos bicos: Ø1.5 – Ø2 – Ø2.5 – Ø3 – Ø4 – Ø5 - 25 x Ø0.6 – ca32 
 

Quantidade de bicos que compõem a maleta: 11 bicos. 

Made in Germany 
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STE 

Código do produto: 920.0180 
NCM: 8479 8991 

 
Cabine de extração de partículas nacional, modelo STE. 

O processo ocorre escolhendo o método de extração desejado que, 

pode ser: 

✓ Extração por enxágue sob pressão e enxágue interno. 
 

Estrutura em aço inox tubular                                                                        

Base construída em aço inoxidável polido                                               

Dimensões da área de extração: 1000 x 900 x 500mm. 

Peso máximo suportado pela base: 80 Kg 

Suporta até 2 membranas filtrantes 47mm de 

diâmetro em cascata.                                    

Aquecimento do fluído por resistências. 

Controle através de IHM e CLP 

Painel de comando embutido 

Bomba horizontal para envio do fluído 

Bomba KNF para retorno do fluído(vácuo) 

Fluxo: 1000ml/min até 3000ml/min 

Sistema de filtragem do fluído com filtro tipo 

cartucho de 1 micron 

Fechamento em aço inox 

Rodízios 

Fechamento frontal em acrílico 

Em acordo com a norma Volvo, utilizando o fluído Bonderite C-NE 5088. 

Dimensões externas do equipamento: 1000 (L) x 1350 (C) x 1680(A) mm 

Peso do equipamento: 160 kg 

Made in Brasil 

Para maiores informações, solicite o seu orçamento sem compromisso. 
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Tanque de pressurização 

Código do produto: 720.0010 
NCM: 8421 9999 

 
Tanque de pressurização em aço inox 316. 

Disponível na capacidade de 10 litros. 

Conexões inclusas. 

Entrada e saída ¼” NPTF. 

Made in USA 

 

Pistola para jateamento de fluídos 

Código do produto: 720.0025 
NCM: 8421 9999 

 
Pistola para jateamento de fluídos/solvente, operando a pressões de 

3.5KGF/CM2. 

Possibilita a inserção de uma membrana filtrante com diâmetro de 25mm na ponta. 

Made in USA 
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Filtro absoluto 

Código do produto: 320.0018 
NCM: 8421 2990 

 
Filtro absoluto da cabine de extração de partículas, modelo ACM 16/17 Gläser GmbH. 

 
 
 
 
 

 
Filtro de retorno 

Código do produto: 320.0019 
NCM: 8421 9999 

 
Filtro de retorno da cabine de extração de partículas, modelo ACM 16/17 Gläser GmbH. 
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Equipamento de Ultrassom 

 
Equipamento de ultrassom em aço inox 304 com controle frontal para análise de sujidade 

utilizando o método de extração por ultrassom. 

Características Técnicas: 
 

Frequência ultrassônica: 40 kHz 
Transdutores tipo canhão de alta eficiência. 
Tensão de Alimentação: 220 Volts – 50/60 Hz 
Timer Digital ajustável de 1 até 60 minutos. 
Aquecimento Digital ajustável de 0 até 80 graus. 
Controle de potência ajustável em 5 níveis. 
Display indica a temperatura real do líquido. 
Dreno para escoamento via válvula esférica. 
Pés de borracha, tampa e cesto em aço inox. 
Made in Brasil 

 

Capacidade de 5 litros (Peso 5 kg): Código do produto: 720.5500 

Capacidade de 10 litros (Peso 7,8 kg): Código do produto: 720.1300 

Capacidade de 16 litros (Peso 10 kg): Código do produto: 720.1800 

Capacidade de 25 litros (Peso 12,5 kg): Código do produto: 720.2800 
NCM: 8479 8991 

 
Grade em aço inox 

 
Código do produto: 720.9090 
NCM: 8207 3000 

 
Grade em aço inox com eletropolimento para uso na cabine de extração Gläser 

GmbH, modelo ACM 17. 

Made in Brasil 
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Equipamento de extração convencional 

 
Suporte de filtração em vidro com capacidade para o suporte de 1 membrana filtrante 

com diâmetro de Ø 47 mm e funil com capacidade para 250 ml na opção do frasco 

kitassato de 1 litro e 500 ml na opção do fraco kitassato de 2 litros. 

Frasco kitassato com saída lateral em vidro pyrex. 

Composto de funil, frasco kitassato, rolha e garra. 

Made in USA 

 

Capacidade de 1 litro: Código do produto: 720.1000 

Capacidade de 2 litros: Código do produto: 720.2000 

Funil com capacidade de 250ml (Img.01): Código do produto: 720.0250 

Funil com capacidade de 500ml (Img.01): Código do produto: 720.0500 
NCM: 8421 2990 

Componente recomendado para compra em conjunto: 
 

Bomba à vácuo: Código do produto: 720.1210 
 
 

Bomba à vácuo 

Código do produto: 720.1210 

NCM: 8414 8090 

 
Bomba à vácuo para uso em laboratório em conjunto com o equipamento de extração. 

Sem óleo. 

Especificação da bomba à vácuo: 

Filtro de ar dotado de escotilha para reter impurezas a fim de impedir sua entrada na 

bomba e manômetro e vacuômetro para controle; 

Chave seletora de voltagem e cordão com plug; 

Motor: TIPO 2 VC (isenta de óleo); 

Vácuo Máximo: A nível do mar = mmhg = 665; 

Dimensões: 350 (C) x 350 (L) x 350 (A) mm e Peso: 13 kg 

Tensão de Alimentação: 220 V - 50/60 Hz 

Made in Brasil 

 

Mangueira de silicone 

Código do produto: 720.1211 
NCM: 3917 3240 

 
Mangueira de silicone para conexão da bomba à vácuo com o equipamento de extração 

convencional. 

1,5 metros 

Made in Brasil 
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Estufa 

Código do produto: 720.4059 
NCM: 8419 8920 

 
Estufa para secagem de membranas filtrantes, câmara interna em aço inoxidável 430, 

com sistema de convecção natural de ar, sistema de aquecimento por 4 resistências. 

Capacidade: 30 Litros / 600W 

Tensão de Alimentação: 220V – 50/60 Hz 

Display em LED - Regulagem de temperatura digital até 200º graus. 

Dimensões internas: 310 (C) x 300 (L) x 320 (A) mm 

Dimensões externas: 420 (C) x 400 (L) x 590 (A) mm 

Peso do equipamento: 23 kg 

Made in Brasil 
 
 

Dessecador 

Código do produto: 720.0240 

NCM: 7017 9000 

 
Dessecador com tampa tipo "luva" em vidro boro silicato e disco de porcelana incluso. 

Possui anel de borracha para melhor vedação. 

Tamanho do disco de porcelana de 210 mm. 

Diâmetro externo: 250 mm 

Diâmetro interno: 245 mm 
Peso do equipamento: 2 kg 
Made in Brasil 

 
 

Consumível recomendado para compra em conjunto: 

Sílica em gel: Código do produto: 720.3350 
 
 

Easydry 

 
Código do produto: 720.0999 
NCM: 8421 9999 

 
Sistema para secagem e resfriamento de membranas filtrantes Gläser GmbH. 

Aumenta a segurança do processo na secagem da membrana e reduz a contaminação 

cruzada durante a manipulação da membrana. 

Este equipamento substitui a estufa convencional e dessecador, devido ao seu alto 

desempenho e eficiência em tempo de secagem e dessecagem da membrana filtrante. 

Tensão de Alimentação: 220 Volts – 50/60 Hz 

Tempo de secagem e dessecagem varia em torno de 60 segundos há 7 minutos. 

Tamanho: 410 (C) x 420 (L) x 630 (A) mm / Peso: 30 kg 

Made in Germany 
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Balança analítica 

 
Balança analítica com display, gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como 

parte da capacidade total utilizada pela balança. Unidades de pesagem disponíveis: g, mg. 

Não possibilita a auto calibração. Classe de exatidão I. 

Carga máxima: 220 g 

Tensão de Alimentação: Bivolt (110/220V) - 50/60 Hz 

Repetitividade: < 0,1 mg 

Tempo de estabilização: 3 segundos 

Linearidade: +/- 0,2 mg 

Diâmetro do prato aproximada: 91 mm 

Dimensões externas do equipamento aproximada: 220 (C) x 330 (L) x 310 (A) mm 

Peso do equipamento aproximado: 7,0 kg 

(Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº0059, 24 de Abril de 2014.) 

Made in Japan 

Precisão de 4 dígitos (Sensibilidade de 0,1mg): Código do produto: 720.4000 

Precisão de 5 dígitos (Sensibilidade de 0,01mg): Código do produto: 720.5000 
NCM: 9016 0010 

 
 
 

Ionizador 

 
Código do produto: 720.3030 
NCM: 8421 8999 

 
O Ionizador Gläser GmbH é um sistema utilizado para eliminar descarga eletrostática de 

membranas filtrantes, bem como em filmes, vidro, papel e outros. 

O equipamento deve ser instalado ao lado da balança analítica para realização da análise 

gravimétrica. As membranas filtrantes passam através do sistema antes da medição. 

Tensão de Alimentação: 220 Volts - 50/60 Hz. 

Dimensões: 500 (C) x 300 (L) x 300 (A) mm 

Peso do equipamento: 16 kg 

Made in Germany 

 

Pinça em aço inox antimagnética 

Código do produto: 720.0147 
NCM: 8205 5900 

 
Pinça em aço inox com borda lisa e chata para manuseio de membranas. 

Antimagnética. 

Made in USA 
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Stereo Microscópio Zeiss Stemi 305 Trino 

 
Código do produto: 830.0050 
NCM: 9011 1000 

 
Stereo Microscópio com câmera digital acoplada Axiocam 105 color, 

resolução da câmera de 5 megapixels, geração da imagem em HD e 

iluminação em LED. 

 
Ampliação do zoom de 8x a 40x.  

Software de medição linear Zeiss incluso ZEN. 

Computador não incluso. 

Made in Germany 

Para maiores informações, solicite o seu orçamento sem compromisso. 
 

MicroQuick Particle Scanner 

Código do produto: 820.0047 
NCM: 9031 8099 

 
Scanner de alta resolução para contagem automática de partículas em membranas 

filtrantes de 47mm no slide filter.  

Software MQanalyser, desenvolvido pela empresa RJL Micro&Analytic GmbH. 

Geração automática do relatório em MS Excel após a avaliação. 

Capacidade para identificação de partículas metálicas(brilhantes) e não metálicas. 

Livre de manutenção e calibração. 

Equipamento aprovado de acordo com a norma VDA 19.1:2015. 

Avaliação de partículas a partir de 100 microns. Computador não incluso. 
 

Avaliação com a membrana filtrante deve ocorrer dentro do slide filter. 

Made in Germany 

Para maiores informações, solicite o seu orçamento sem compromisso. 

Componente recomendado para compra em conjunto: 

Slide filter: Código do produto: 720.1200 
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DHS-CLEANALYZER 

 
Código do produto: 840.1040 
NCM: 8471 9014 

 
Zoom Microscópio dhs para contagem e classificação automática de partículas metálicas 

e não metálicas na membrana filtrante. 

De acordo com as normas: ISO 16232:2018, VDA 19.1:2015 e ISO 4407. 

Software desenvolvido pela empresa dhs Dietermann & Heuser Solution GmbH. 

Geração automática do relatório em MS Word/PDF após a avaliação. 

Mesa motorizada, sistema de escaneamento e contagem automática. 
 

Avaliação de partículas a partir de 15 mícrons. Computador não incluso. 

Made in Germany 

Para maiores informações, solicite o seu orçamento sem compromisso. 

Computador DELL, modelo Optiplex 

Código do produto: 820.0048 
NCM: 8471 5010 

 
Computador da marca DELL(monitor+teclado+mouse), modelo Optiplex para trabalho em conjunto com o sistema 

óptico de luz DHS-CLEANALYZER. 

 

Particle standard/Padrão 

Código do produto: 720.1510 
NCM: 8421 9999 

 
Particle standard, padrão de partículas utilizado em scanners e em qualquer tipo de microscópio para validação do 

sistema óptico. 

Contém 70 partículas com tamanhos conhecidos (70-3000µm). Acompanha certificado de calibração. 

Made in Germany 
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CONSUMÍVEIS: 

Membranas filtrantes 
 
 

Descrição Quantidade Código do produto NCM 

Membrana filtrante em CELULOSE, Ø47mm. Mesh 0.45µm 100 un. 720.0045 8421 9999 

Membrana filtrante em CELULOSE, Ø47mm. Mesh 1.2µm 100 un. 720.0012 8421 9999 

Membrana filtrante em CELULOSE, Ø47mm. Mesh 5µm 100 un. 720.0005 8421 9999 

Membrana filtrante em PET, Ø25mm. Mesh 8µm 100 un. 720.0008 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø47mm. Mesh 5µm 100 un. 720.1005 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø25mm. Mesh 5µm 100 un. 720.1006 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø47mm. Mesh 10µm 100 un. 720.1010 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø47mm. Mesh 15µm 100 un. 720.1015 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø47mm. Mesh 20µm 100 un. 720.1020 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø25mm. Mesh 20µm 100 un. 720.1021 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø47mm. Mesh 30µm 100 un. 720.1030 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø47mm. Mesh 50µm 100 un. 720.1050 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø47mm. Mesh 100µm 100 un. 720.1100 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø47mm. Mesh 120µm 100 un. 720.1120 5911 2010 

Membrana filtrante em PET, Ø47mm. Mesh 150µm 100 un. 720.1150 5911 2010 

Made in Germany 
 
 

Placa de petri 
 

Código do produto: 720.1915 
NCM: 7017 2000 

 

Placa de petri em vidro utilizado para transporte interno da membrana filtrante. 
Dimensões da placa: Ø 100 x 15 mm 
Made in Brasil 

 

Slide filter 
 

Código do produto: 720.1200 
NCM: 3926 9090 

 

Dispositivo para armazenar e transportar a membrana filtrante. 
Não há necessidade da abertura do dispositivo para avaliação e contagem do 
particulado coletado. 60 x 60 mm 
Caixa com 20 unidades. Incluso cartão de papel. 
Made in Germany 
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Particle trap 

 
Armadilha do particulado, membrana adesiva utilizada para coleta da sujidade 

localizada no ambiente de acordo com a norma VDA 19.2. 

Diâmetro da membrana: 47 mm. Material: Adesivo 

Made in Germany 
 
 
 
 

Caixa com 5 unidades de particle trap: Código do produto: 720.1305 

Pacote, caixa com 5 unidades de particle trap + 5 análises de sujidade: Código do produto: 720.1310 

Caixa com 15 unidades de particle trap: Código do produto: 720.1315 

Pacote, caixa com 15 unidades de particle trap + 15 análises de sujidade: Código do produto: 720.1330 
NCM: 8421 9999 

 
 

 

Particle stamp 

 
Carimbo adesivo, membrana adesiva utilizada para coletar o particulado de instalações, 

equipamentos e peças de grande porte. 

Diâmetro da membrana: 47 mm. Material: Adesivo 

Made in Germany 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caixa com 5 unidades de particle stamp:  Código do produto: 720.1410 

Pacote, caixa com 5 unidades de particle stamp + 5 análises de sujidade: Código do produto: 720.1415 

Caixa com 15 unidades de particle stamp: Código do produto: 720.1430 

Pacote, caixa com 15 unidades de particle stamp + 15 análises de sujidade: Código do produto: 720.1435 
NCM: 8421 9999 
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Sílica em gel 

 
Código do produto: 720.3350 
NCM: 2811 2230 

 

Sílica em gel na cor azul indicado para absorver umidade em membranas filtrantes. 
Utilizado dentro do dessecador. 
Indicador de saturação por alteração de coloração. Pode ser reutilizado após inserido na 
estufa (130º - 160º C). Quantidade: 500 gr. 
Made in Brasil 

 
 
 

Avental 

Avental modelo frock. Não solta fibras. Pode ser lavado. 

Cor: Branco. Material: Polyester. 

Made in Brasil 
 
 

Tamanho P: Código do produto: 720.4010 
 

Tamanho M: Código do produto: 720.4011 
 

Tamanho G: Código do produto: 720.4012 
 

Tamanho GG: Código do produto: 720.4013 
NCM: 5407 5100 

 

 
Touca descartável 

 
Código do produto: 720.4110 
NCM: 5407 1029 

 

Tamanho único. 

Made in Brasil 
 

 
Pro-pé descartável 

 
Código do produto: 720.4120 
NCM: 6307 9010 

 

Tamanho único. 

Made in Brasil 

mailto:comercial@engesolutions.com.br


CATÁLOGO DE PRODUTOS CLEANLINESS 
REV.05/2020 

Suporte 

+55 (11) 3483-8552 

comercial@engesolutions.com.br 
17 

 

 

 
 

Pano wiper 

 
Código do produto: 720.5110 
NCM: 4818 2000 

 

Pano Wiper de alta absorção para uso em sala limpa. Não solta fibras. 
Utilizado para limpeza em geral de laboratórios, vidraria, lentes, instrumentos ópticos e 
outros. 
55% Celulose; 45% Polyester. Pacote com 300 folhas. 
Made in USA 

 
 
 

 
Luva nitrílica 

 
Luva nitrílica sem pó/não gera partículas. 
Caixa com 100 unidades. 
Made in Brasil 

 
 
 

Tamanho P: Código do produto: 720.5120 
 

Tamanho M: Código do produto: 720.5121 
 

Tamanho G: Código do produto: 720.5122 
NCM: 4015 1100 

 
 

Tapete adesivo 

 
Código do produto: 720.6630 
NCM: 3918 1000 

 

Tapete adesivo para uso em sala limpa/sala controlada. Sua função tem como 
objetivo capturar as partículas/sujidade transmitida pela sola dos calçados. 

Dimensões: 450 (L) x 910 (C) mm 
30 folhas adesivas/1 unidade de tapete. 
(Atentar-se para destacar as folhas com cuidado, evitando a perda ou descarte) 
Made in USA 
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Solvente ISOPAR L - Filtrado 

 
Código do produto: 720.7131 
NCM: 2710 1919 

 

ISOPAR L (Isoparaffin fluid) | Solvente 
Fabricante: Exxonmobil 
Viscosidade: 2,02 mm²/s 
1 galão com 20 Litros 
Made in USA 

 
 

 
Becker 

 
Becker em vidro boro silicato, forma baixa. Temperatura máxima suportada 500º C. 

Made in Brasil 
 
 

Capacidade de 250 ml: Código do produto: 720.9250 

Capacidade de 600 ml: Código do produto: 720.9600 

Capacidade de 1000 ml: Código do produto: 720.9100 

Capacidade de 2000 ml: Código do produto: 720.9200 

Capacidade de 3000 ml: Código do produto: 720.9300 

Capacidade de 5000 ml: Código do produto: 720.9500 
NCM: 7017 9000 

 

Frasco reagente de vidro 

Código do produto: 720.980 
NCM: 7117 9000 

 

Frasco reagente de vidro com tampa azul de rosquear para transporte de fluídos em geral. 

Capacidade: 250 ml 
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“Uma história de sucesso. A Enge Solutions foi fundada em 2004 com foco no desenvolvimento de 

processos de limpeza e após iniciar a representação da empresa alemã Gläser GmbH, a maior 

prestadora de serviço de análise de sujidade na Europa, China e Estados Unidos, se tornou o maior 

prestador de serviço em análise de sujidade da América do Sul e o único com capacidade de analisar 

peças de até 100kg. Também fornecemos a solução completa Turn Key para Laboratórios Cleanliness, 

equipamentos, consumíveis e acessórios, tudo em um único lugar.” 
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