Laboratório de
Ensaios em Papel
e Embalagens
Contando com um dos mais modernos
laboratórios de Minas Gerais para
análise de papel e papelão, o SENAI
CECOTEG - Centro de Comunicação,
Design e Tecnologia Gráfica oferece
a esse segmento uma série de testes,
visando aumentar a sua produtividade e
competitividade.
Integrando a Rede Senai de Laboratórios,
o LEPE - Laboratório de Ensaios
em Papel e Embalagens, tem como
finalidade realizar testes físicos e
ensaios laboratoriais dos insumos e
produtos utilizados e manufaturados
pelas empresas do setor, utilizando
normas nacionais e internacionais.

Benefícios para sua empresa:
• Prazos e custos reduzidos;
• Melhoria da qualidade dos produtos e processos;
• Resolução de problemas específicos;
• Utilização de normas reconhecidas para a realização dos ensaios;
• Atendimento dinâmico na realização dos ensaios;
• O prazo para entrega dos resultados é de até 48 horas por bateria de ensaios,
podendo variar de acordo com a quantidade solicitada ou a necessidade do
cliente.

ENSAIO

EQUIPAMENTO

Gramatura

Balança PQU

Espessura

Micrômetro Digital

Permeância ao ar (porosidade)

Gurley Hill

Resistência à flexão - Rigidez

Medidor de Rigidez

Absorção COBB

Aparelho de Cobb

Teor de umidade

Estufa e balança

Resistência ao Rasgo

Aparelho de Elmendorf

Resistência ao Arrebentamento

Aparelho Mullen Tester

Resistência a Tração
Alongamento
Formação de ondas

Dinamômetro Digital
Ondulador Concora

Esmagamento de Onda
Esmagamento Vertical de Onda
Adesão de Camadas

Prensa Crush Tester

Compressão de Coluna
Compressão de Anel
Compressão de Caixa

Prensa P 4000

Resistência à perfuração - Punção

Aparelho de Punção

Se você tem alguma dúvida, deseja fazer uma consulta, se quer conhecer nosso trabalho
ou contratar nossos serviços, entre em contato:

SENAI / CECOTEG - Centro de Comunicação, Design e Tecnologia Gráfica
Rua Santo Agostinho, 1717 - Horto - Belo Horizonte - MG - CEP: 31035-480
cleo@fiemg.com.br ou amoreira@fiemg.com.br
telefones (31)3482-5641 ou (31)3482-5630

