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Filme de poliéster/Folha  
de plástico com Cristal  
Líquido reversível
Com adesivo

Estas folhas versáteis de filme de poliéster de 
cristal líquido/folhas de plástico podem ser 
facilmente cortadas em qualquer tamanho. 
Com um tempo de resposta rápido, estas 
folhas de indicação de temperatura fornecem 
uma rápida leitura visual em laboratório, 
teste e aplicações de avaliação. As folhas 
estão disponíveis no tamanho 31 x 31 cm 
(12 x 12") ou em um kit composto de seis 
folhas 15 x 31 cm (6 x 12"), aproximadamente 
0,25 mm (0,01") de espessura. Um pacote de 
amostra, incluindo seis folhas 15 x 31 cm  
(6 x 12"), uma para cada intervalo de 
temperatura, também está disponível, 
conforme mostrado na matriz de pedidos.

Exemplos de ordenação: Folhas individuais, LCS-77 31 x 31 cm (12 x 12").
LCS-95-KIT, inclui 6 folhas, cada uma medindo 15 x 31 cm (6 x 12"), intervalo de 30 a 35°C (86 a 95°F).

EXEMPLO DE FILME DE POLIÉSTER/FOLHA DE PLÁSTICO

 MARROM Pouco acima da avaliação

 VERDE Na temperatura de avaliação

 AZUL Pouco abaixo avaliação

 PRETO Caso contrário

LCS-77, exibido muito menor do que o tamanho real.

Folhas Individuais disponíveis [31 x 31 cm (12 x 12")]

O kit inclui  6 folhas [15 x 31 cm  (6 x 12")]

Série LCS

U Fácil de ler
U Autoadesivo 
U Reutilizáveis

Especificações
Fita adesiva: Fita adesiva de dupla cobertura 
Recobrem o filme: estoque de poliéster 5 mil  
Material de mudança de cor: Mistura Não tóxica de ésteres 
de cristal líquido 
Precisão: ±1ºC 
Temperatura de armazenamento: 21ºC (70ºF) e umidade 
relativa de 50%
Dados de aplicação: Utilize a temperatura indicada no rótulo, 
para limpar e secar superfícies. Leia a temperatura depois 
que as mudanças de cores pararem. Verde é leitura correta. 
Se não aparecer a leitura verde, a leitura de temperatura deve 
ser entre o azul e o tom das caixas coloridas. 
Função: Display de temperatura, conforme indicado pelo 
evento verde 

 Para fazer seu pedido
 Nº do Modelo de Nº do Modelo do Kit
 Folha Individual de seis folhas de
 de 31 x 31 cm (12 x 12") 15 x 31 cm (6 x 12") Intervalo de Temperatura

 LCS-77 LCS-77-KIT 20 a 25°C (68 a 77°F)

 LCS-86 LCS-86-KIT 25 a 30°C (77 a 86°F)

 LCS-95 LCS-95-KIT 30 a 35°C (86 a 95°F)

 LCS-97  LCS-97-KIT 35 a 36°C (95 a 97°F)

 LCS-104 LCS-104-KIT 35 a 40°C (95 a 104°F)

 LCS-113 LCS-113-KIT 40 a 45°C (104 a 113°F)

   LCS-KIT Seis folhas, um de cada intervalo  
 de temperatura, listadas acima


