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Data Sheet

Istoglass

Arquivo modular para lâminas

Na imagem, de cima para baixo:
•
Cobertura
• Módulo para seções macro
• Módulo Colorteca
• Módulo Istobloc
• Módulo Istoglass
• Base

CODIGO
03-5000-14

DESCRIÇÃO
Arquivo Istoglass para laminas

EMBALAGEM
1 pz.

Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A.
Via San Faustino 58
20134 MILANO (MI)
Emissão: 18/03/2020
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Data Sheet
Módulo Istoglass é fabricado em chapa metálica, espessura 9/10, lacada de cor branca. É constituído por 14 gavetas que
deslizam num guia. Cada gaveta possui uma cómoda lingueta frontal para puxar, com a possibilidade de inserção de uma
etiqueta fornecida. O módulo Istoglass, constituído da 14 gavetas, pode conter cerca de 5000 lâminas. Cada gaveta pode ser
dotada de uma mola espaçadora para espaçar as lâminas que ainda não estejam bem secas e evitar que se colem
umas às outras. Neste caso, a capacidade é limitada a cerca de 2500 lâminas.
Cada módulo pode ser dotado de uma base (dimensões 490 x 490 x 60 mm) e de uma tampa (dimensões 490 x 490 x 25
mm), também elas realizadas em chapa branca lacada. A possibilidade de sobrepor vários elementos (até um
máximo de 10 módulos) permite reduzir a dimensão dos arquivos, garantindo ao mesmo tempo a protecção do
conteúdo. Cada módulo é embalado na respectiva caixa com indicações de posicionamento para evitar danos
durante o transporte.

Acessórios opcionais
CODIGO
03-5000-BA
03-5000-CO
03-5000-MD

DESCRIÇÃO
Base para Istoglass, branco
Coberture para Istoglass, branco
Mola espaçadora para lâminas

EMBALAGEM
1 pz.
1 pz.
1 pz.

Especificações técnicas

Dados técnicos

Embalagem

Conservação

Avisos

Material

Folha de metal

Dimensões (l x p x h)

(490 x 490 x 140) mm

Peso do módulo vazio

13 kg

Peso do módulo completo

42 kg

Número de gavetas por módulo:

14

Capacidade de laminas por módulo

5.000 sobre

Recipiente primário

Caixa de papelão

Etiqueta

Etiqueta de papel adesivo na embalagem externa

Recipiente secundário

Não presente

Armazenamento

Dada a tipologia de produto, não são necessárias
particulares precauções de conservação e armazenamento.

Classificação do produto

O produto é destinado ao uso de pessoal técnico especializado.
O produto não está classificado como perigoso.

Modo de eliminação

Elimine segundo as normativas vigentes.
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