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• Ideal para aplicações onde a portabilidade é requerida.
• Disponível em aerossol ou em granel.
• A cor vermelha intensa facilita a inspeção sob luz branca.
• Atende às normas dos segmentos de Óleo & Gas e Energia.
• Uma completa linha de limpadores e reveladores.

Pré limpar a área de
inspeção. Aplique o
limpador. Esfregue
com um pano.
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Aplique o penetrante.
Deixe penetrar por
um tempo
determinado.

Aplique uma porção
de limpador num
pano e remova o
penetrante com ele.
Ou lave com água.

Inspecione. Defeitos
se mostrarão como
linhas vermelhas
sobre o branco da
camada do revelador.

Revelador Aquoso Suspenso em Água
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Penetrantes Fluorescentes

Benefícios

Aplicações

Como usar

Pré limpe a área de
inspeção. Aplique o
Limpador. Esfregue
com um Pano.
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Aplique o Penetrante.
Deixe penetrar por
um tempo
determinado.

Aplique uma porção
de limpador num
pano e remova o
penetrante com ele.
Ou lave com água.

Inspecione com luz
ultravioleta. Defeitos se
mostrarão como linhas
amarelo-esverdeadas
sobre o branco da
camada de revelador.
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PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

Partícula Magnética é um método
de ensaio não-destrutivo usado

• Partículas Via seca e Via úmida para
atendersuas necessidades.
• Métodos Fluorescentes e Coloridos.
• Tamanho da partícula controlado para garantir
máxima sensibilidade.
• Partículas Fluorescentes são encapsuladas para
garantir a mínima separação de pigmentos da partícula.

ferrosos. É utilizado para
inspecionar uma variedade muito
grande de materiais fundidos,
forjados e juntas soldadas.
Benefícios

Nossas partículas são destinadas a se manter suspensas no
penho do banho durante a inspeção.

Aplicações
-

São utilizadas para detectar defeitos nas seguintes aplicações:
- Fundições

A única necessidade real é que o material sob inspeção deve
ser ferromagnético como o aço, níquel ou cobalto, ou alguma
destas ligas. Materiais ferromagnéticos são materiais condutores de campo magnético, sendo isto, o que tornará a
inspeção possível.

- Forjarias

As Partículas Magnéticas Fluorescentes necessitam de uma

- Dutos

- Marinha
- Construção e Manutenção Militar
- Componentes Automotivos

As Partículas Magnéticas Visíveis são materiais para ensaio por
via seca colorida ou por via úmida colorida para a detecção de

- Peças e Serviços Ferroviários
- Reparos Aeronáuticos
- Teste de Laboratório
- Juntas Soldadas

Modo de usar

Limpe a área de
inspeção.
Aplique os limpadores
e seque com um
pano.
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Posicione o Yoke
sobre a parte a ser
ensaiada
perpendicularmente
a suposta direção das
trincas.

Energize o Yoke. O
campo magnético irá
se formar sobre a
peça.

Aplique as partículas
ou o banho
preparado enquanto
o Yoke está
energizado.

As indicações irão se
formar imediatamente.
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ACESSÓRIOS

Padrão JIS

Padrão para comparação de sensibilidade entre penetrantes

- Atende às normas: JIS-Z2343, ASTM E1417, ASM 2647, PETROBRAS N1596 / N2370,
EN-ISO-3452-3, NBR-NM-334.

Código

Ketus Ring

Bloco Padrão
Levantamento de Massa 5,5 kg

- Para campo magnético circular.
- Atende às normas: ASTM E709 / E1444 e ASME BPVC.

- Atende à norma: PETROBRAS N1598.

Corpo de prova para teste
de sensibilidade de partículas

Código 049552100160000

Bloco Padrão Octogonal
do campo magnético aplicado na peça
- Atende às normas: PETROBRAS N1598, ASTM E709 / E1444.

Código 049552100190000

Padrão IQQ – KSC-430
magnetização na própria peça
de ensaio
- Se adapta perfeitamente à geometria das peças.
- Cruz e círculo de 30
de profundidade em lâmina de
100
de espessura.
- Atende às normas: ASTM E709 / E1444 e ASME BPVC.

Código 049552100120000
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Código 049552100170000

Bloco Padrão Circular
Pastilha Sensora

aplicado na peça.
- Atende à norma: PETROBRAS N1598.

Código 049552120110000

Padrão Castrol Geral
Direção do Campo Magnético
- As indicações longitudinais internas do padrão podem ser
visualizadas claramente quando é aplicado um campo magnético perpendicular e um banho de partículas magnéticas.
do banho de partículas magnéticas utilizado.
- Atende às normas: ASTM E709 / E1444 e ASME BPVC.

Código 049552100080000
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049552200010000
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Luminárias de Luz Ultravioleta

Luminária LED EV6000

Luminária LED EV6500

- 5 LEDs de luz ultravioleta de alto desempenho.
- Vida útil de 30.000 horas.
- Intensidade de 5.000 W/cm a 380 mm.

- 5 LEDs de luz ultravioleta de alto
desempenho e 4 LEDs de luz branca.
- Intensidade de 7.000 W/cm a 380 mm.

- Equipamento leve e resistente: 1,3 kg.
- Ampla área de inspeção: 23 cm de diâmetro.

- Equipamento leve e resistente: 1,3 kg.
- Ampla área de inspeção: 25 cm de diâmetro.

- Atende às normas ASTM E3022 / E1444 / E1417 /
E2297 / E3024 / E165, AMS 2647D e ASME BPVC

- Atende às normas ASTM E165 / E709 / F601,
API 6A / 1104, ASME BPVC, AWS D1.1 e ISO 9934

Código 049552100670000

Código 049552100660000

Luminária LED EV5000 com Bateria
- 4 LEDs de luz ultravioleta de alto desempenho.
- Intensidade de 5.000 W/cm a 380 mm.
- Baixo custo operacional.
- Alta performance e desempenho.
- Corpo robusto e resistente.
- Funcionamento a frio.
- Atende às normas ASTM E1444 / E1417, NBR-NM 334 / 342,
EN ISO 9934 / 3059 e DIN EN ISO 3452-1.

Código 049552100640000

Luminária Estacionária LED 365/30
- 30 LEDs de luz ultravioleta de alto desempenho
- Intensidade de 5.000 W/cm a 380 mm.
- Funcionamento a frio.
- Grau de Proteção IP65.
- Atende às normas ASTM E1444 / E1417, NBR-NM 334 / 342, EN ISO
9934 / 3059 e DIN EN ISO 3452-1.

Código 049552110050000

Medidores
Medidor Digital de
Luz Ultravioleta

- Calibrado para medição de pico no
comprimento de onda 365 nm.
- Inclui um sensor e um estojo para transporte.
- Alimentação por bateria comum de 9 V.

Código 049552100770000
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Luxímetro Digital
- Medidor de intensidade de luz branca
- Medição máxima: 20.000 lux
- Inclui estojo para transporte.

Código 049552100820000

- Bobinas com 5 voltas que permitem abranger uma
ampla variedade de peças com os mais diferentes
tamanhos ou formatos.

- Ajudam a assegurar um melhor contato elétrico entre
as peças e o contato direto.
- Evitam a formação de arcos elétricos e pontos de
queima nas peças inspecionadas.
- Fácil reposição na máquina estacionária.
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Altécnica Indústria e Comércio LTDA
Rua Cairú 838 - Bairro Navegantes
Porto Alegre - RS
Telefone: (51) 3343 7581
Email: altecnica@altecnica.com.br
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