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Direitos Autorais reservados à Nasco. É proibida a reprodução no todo ou em parte.

NOVOS PRODUTOS

Faça a amostragem de uma superfície ambiental mais rápida e mais 
fácil com estas bolsas contendo uma esponja de poliuretano, pré-
umedecida durável, e de alta qualidade. Pronta para o uso e resis-
tente ao rasgo e desgaste. Cada uma é hidratada com sumo neutrali-
zante HiCap™.

B01586WA — 55 oz.
Com Fechamento

Especialmente projetada para uso com 
homogeneizadores. Película de PET, extra-pesada 
e características especiais para testes mais fáceis e 
eficientes.

BOLSAS FILTRANTES VERTICAIS
As bolsas usam uma película de PET laminada especial para maior durabilidade, e uma tela 
filtrante vertical para a separação dos sólidos e fácil pipetagem da amostra líquida. Disponível 
com ou sem um fechamento. Cada bolsa contém um filtro de poliéster de 250 mícrons aderido 
verticalmente ao longo da bolsa de 3,0 mil (0,76 mm) de espessura. O formato com selado lateral 
permite que você despeje somente o líquido sem liberar também os sólidos.

As Bolsas Whirl-Pak® são fabricadas sob um sistema de gestão de qualidade Certificado ISO9001, exceto as bolsas de modelo 
B01299WA, B01350WA, B01392WA, B01422WA, B01423WA, B01475WA, B01478WA, B01590WA, B01591WA e B01592WA, que 
requerem uma etapa adicional de processamento feita fora da produção regular.

• Métodos Padrões Estipulam – Métodos Padrões (18ª edição, 1992, seção 9060A, recipientes de amostra) afirma: "Para algumas aplicações, 
as amostras podem ser recolhidas em bolsas de plástico pré-esterilizadas." As Bolsas Whirl-Pak® atendem a essa descrição.

    de qualidade certificada
ISO9001   

  F
abricada sob uma gestão

    de qualidade certificada

   
  F

abricada sob uma gestão

OITO NOVAS 
BOLSAS FILTRANTES 
DE WHIRL-PAK®

TRÊS NOVAS OPÇÕES DE 
ESPONJAS HIDRATADAS DE 
WHIRL-PAK®

Tamanhos e modelos adicionais na página 11.

Bolsas PolySponge™ Hidratadas

PolyProbe™ Hidratado

Informação adicional na página 12.

HiCap™ é uma marca registrada da World Bioproducts, LLC.

export@whirl-pak.com
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INFORMAÇÃO GERAL

UTILIZANDO AS BOLSAS WHIRL-PAK®

3

Fabricada 
nos E.U.A.

Veterinária Água Alimento Estabilidade do ClimaNuclear Ambiental

Destaque a parte 
superior ao longo 

da perfuração.

Use as guias 
para abrir.

Insira a amostra 
na bolsa com uma 

margem de no 
mínimo 2" (5,1 cm) 
a partir do topo.

Segure a bolsa 
pelas extremidades 
das abas e gire três 

vezes para uma 
firme vedação.

Ou dobre a aba 
sobre si mesma 

firmemente três a 
quatro vezes para 

fechar.

Dobre as abas 
para dentro.

1 2 3 4 5 6

DISPONÍVEL AGORA - Bolsas Whirl-Pak® com abas nas cores branco, azul, ver-
melho e amarelo em tamanhos para 4 oz (118 ml), 18 oz (532 ml), 24 oz (710 ml) e 
55 oz (1.627 ml). Este novo recurso permite isolar amostras de acordo com a cor da 
tarja, fornecendo um indicador visual instantâneo para cada seção do laboratório 
ou planta, diferenciando entre amostras tratadas e não-tratadas, ou para manter 
alérgenos separados de amostras regulares. Estas bolsas têm sido amplamente 
solicitadas e irão fornecer-lhe oportunidades de vendas adicionais.

Capacidade da Bolsa Aba Branca Aba Azul Aba Verde Aba Amarela
4 oz (118 ml) B01062(WT)WA B01062(BT)WA B01062(RT)WA B01062WA
18 oz (532 ml) B01065(WT)WA B01065(BT)WA B01065(RT)WA B01065WA
24 oz (710 ml) B01297(WT)WA B01297(BT)WA B01297(RT)WA B01297WA
55 oz (1.627 ml) B01195(WT)WA B01195(BT)WA B01195(RT)WA B01195WA

A HISTÓRIA DAS BOLSAS WHIRL-PAK®
•  Desenvolvida em 1959
•  Fabricada nos E.U.A.
•  Projetada originalmente para proporcionar aos transportadores de leite um recipiente para coletar amostras de leite produzido a granel.

Características:
• Abas à Prova de Perfuração: Elimina as pontas afiadas que podem perfurar às bolsas, arranhar as mãos de uma pessoa, ou perfurar luvas. O processo de “ABAS À PROVA DE 

PERFURAÇÃO.” é patenteado sob o No. 5,180,229.
• Garantia de Esterilidade: Esterilização +1: Processo de esterilização de embalagens seladas das bolsas Whirl-Pak® após a fabricação utilizando gás de óxido de etileno em um 

centro independente e certificado ISO.
• Rastreabilidade de Esterilidade: Baixe os certificados de esterilidade a partir de whirl-pak.com usando o número do lote e o número master registrados em cada caixa.
• Película: Película excepcionalmente clara e de força superior, formada de uma co-extrusão de baixa densidade e de baixa densidade linear, de polietileno virgem.
• Fechamento à Prova de Vazamentos: Girando ou dobrando as abas por três vezes criará um recipiente de amostragem à prova de vazamentos. 
• Economia no Armazenamento e Transporte: As Bolsas Whirl-Pak® economizam 90% mais espaço do que outros recipientes de amostragem, reduzindo custos de transporte, 

armazenamento e de descarte.

3
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BOLSAS PADRÃO

Aprovadas pelo 
FDA

Resinas utilizadas na 
extrusão da Película 
para todas as bolsas 

Whirl-Pak® são 
aprovadas pelo FDA 

para contato com 
alimentos.
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B01067WA
1 oz (29 ml)

B01009WA
2 oz (58 ml)

B01064WA
2 oz (58 ml)

B00679WA
4 oz (118 ml)

B01062WA
4 oz (118 ml)

B00992WA
7 oz (207 ml)

B01489WA
7 oz (207 ml)

B01067WA B01009WA B01064WA B00679WA B01062WA B00992WA B01489WA

B01018WA
13 oz (384 ml)

B01490WA
13 oz (384 ml)

B00736WA
18 oz (532 ml)

B01065WA
18 oz (532 ml)

B01255WA
24 oz (710 ml)

B01020WA
24 oz (710 ml)

B01297WA
24 oz (710 ml)

B01063WA
24 oz (710 ml)

B01196WA
24 oz (710 ml)

B00990WA
27 oz (798 ml)

B01491WA
27 oz (798 ml)

B00994WA
36 oz (1.065 ml)

B01027WA
42 oz (1.242 ml)

B01532WA
55 oz (1.627 ml)

B01195WA
55 oz (1.627 ml)

B01323WA
69 oz (2.041 ml)

B01515WA
69 oz (2.041 ml)

1 2 3 4 5 6 7
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BOLSAS PADRÃO

5export@whirl-pak.com

A capacidade é medida em onças fluidas quando a bolsa é fechada 
e a aba é dobrada três vezes. Volume e dimensões são aproximados; 
não devem ser utilizadas sob temperaturas superiores a 180° F (82° C). 
As bolsas podem ser congeladas sob qualquer temperatura, mesmo 
de nitrogênio líquido até -346° F (-210° C) – o manuseio cuidadoso é 
recomendado após o congelamento.

Nº. Catálogo Modelo Capacidade Tamanho Espessura Bolsa/Caixa

oz. ml in. cm mils mm

 1.  B01067WA Tarja para escrita 1 oz 29 ml 21⁄2" L x 5" H 6,5 x 12,5 cm 2,25 mil 0,057 mm 500

 2.  B01009WA Padrão 2 oz 58 ml 3" L x 5" H 7,5 x 12,5 cm 2,25 mil 0,057 mm 500

 3.  B01064WA Tarja para escrita 2 oz 58 ml 3" L x 5" H 7,5 x 12,5 cm 2,25 mil 0,057 mm 500

 4.  B00679WA Padrão 4 oz 118 ml 3" L x 71⁄4" H 7,5 x 18,5 cm 2,25 mil 0,057 mm 500

 5.  B01062WA Tarja para escrita 4 oz 118 ml 3" L x 71⁄4" H 7,5 x 18,5 cm 2,25 mil 0,057 mm 500

 6.  B00992WA Padrão 7 oz 207 ml 33⁄4" L x 7" H 9,5 x 18 cm 3 mil 0,076 mm 500

 7.  B01489WA Tarja para escrita 7 oz 207 ml 33⁄4" L x 7" H 9,5 x 18 cm 2,5 mil 0,064 mm 500

 8.  B01018WA Padrão 13 oz 384 ml 51⁄4" L x 71⁄2" H 13 x 19 cm 3 mil 0,076 mm 500

 9.  B01490WA Tarja para escrita 13 oz 384 ml 51⁄4" L x 71⁄2" H 13 x 19 cm 2,5 mil 0,064 mm 500

10.  B00736WA Padrão 18 oz 532 ml 41⁄2" L x 9" H 11,5 x 23 cm 2,5 mil 0,064 mm 500

11.  B01065WA Tarja para escrita 18 oz 532 ml 41⁄2" L x 9" H 11,5 x 23 cm 2,5 mil 0,064 mm 500

12.  B01255WA Padrão c/ bolso 
para documentos 24 oz 710 ml 6" L x 9" H 15 x 23 cm 2,5 mil 0,064 mm 500

13.  B01020WA Padrão 24 oz 710 ml 6" L x 9" H 15 x 23 cm 3 mil 0,076 mm 500

14.  B01297WA Tarja para escrita 24 oz 710 ml 6" L x 9" H 15 x 23 cm 3 mil 0,076 mm 500

15.  B01063WA Padrão 24 oz 710 ml 6" L x 9" H 15 x 23 cm 4 mil 0,102 mm 500

16.  B01196WA Tarja para escrita 24 oz 710 ml 6" L x 9" H 15 x 23 cm 4 mil 0,102 mm 500

17.  B00990WA Padrão 27 oz 798 ml 5" L x 12" H 12,5 x 30,5 cm 3 mil 0,076 mm 500

18.  B01491WA Tarja para escrita 27 oz 798 ml 5" L x 12" H 12,5 x 30,5 cm 3 mil 0,076 mm 500

19.  B00994WA Padrão 36 oz 1.065 ml 5" L x 15" H 12,5 x 38 cm 3 mil 0,076 mm 500

20.  B01027WA Padrão 42 oz 1.242 ml 6" L x 15" H 15 x 38 cm 3 mil 0,076 mm 500

21.  B01532WA Padrão 55 oz 1.627 ml 71⁄2" L x 12" H 19 x 30 cm 3 mil 0,076 mm 500

22.  B01195WA Tarja para escrita 55 oz 1.627 ml 71⁄2" L x 12" H 19 x 30 cm 4 mil 0,102 mm 500

23.  B01323WA Padrão 69 oz 2.041 ml 71⁄2" L x 15" H 19 x 38 cm 3 mil 0,076 mm 500

24.  B01515WA Tarja para escrita 69 oz 2.041 ml 71⁄2" L x 15" H 19 x 38 cm 3 mil 0,076 mm 500

25.  B01445WA* Tarja para escrita 92 oz 2.721 ml 10" L x 15" H 25,4 x 38 cm 4 mil 0,102 mm 250

26.  B01446WA* Tarja para escrita 123 oz 3.637 ml 10" L x 20" H 25,4 x 50,8 cm 4 mil 0,102 mm 250

27.  B01541WA* Tarja para escrita 138 oz 4.080 ml 15" L x 15" H 38 x 38 cm 4 mil 0,102 mm 100

28.  B01447WA* Tarja para escrita 184 oz 5.441 ml 15" L x 20" H 38 x 50,8 cm 4 mil 0,102 mm 100

25 26 27 28

* Tamanhos MAIORES: A aba de fechamento possui um arame redondo e um chato para garantir que a bolsa seja fechada de 
forma segura. Dobre a aba firmemente 4-5 vezes ao fechar, as medidas de  volume são aproximadas.

B01447WA*
184 oz (5.441 ml)

B01541WA*
138 oz (4.080 ml)

B01446WA*
123 oz (3.637 ml)

B01445WA*
92 oz (2.721 ml)
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BOLSAS ESPECIAIS
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A capacidade é medida em onças flúidas quando a bolsa é fechada e a aba é dobrada três vezes. 
Volume e dimensões são aproximados; as bolsas não devem ser utilizadas sob temperaturas superiores a 
180° F (82° C) mas, as bolsas podem ser congeladas sob qualquer temperatura, mesmo sob temperaturas 
de nitrogênio líquido até -346° F (-210° C) – o manuseio cuidadoso é recomendado após o congelamento.
180° F (82° C) mas, as bolsas podem ser congeladas sob qualquer temperatura, mesmo sob temperaturas 
de nitrogênio líquido até -346° F (-210° C) – o manuseio cuidadoso é recomendado após o congelamento.de nitrogênio líquido até -346° F (-210° C) – o manuseio cuidadoso é recomendado após o congelamento.de nitrogênio líquido até -346° F (-210° C) – o manuseio cuidadoso é recomendado após o congelamento.de nitrogênio líquido até -346° F (-210° C) – o manuseio cuidadoso é recomendado após o congelamento.

BOLSAS THIO-BAGS® PARA AMOSTRAGEM DE ÁGUA (VER PÁGINA 16)
  1. B01040WA
• Com tiossulfato de sódio
• 100 ml
• 3" L x 71⁄4" H (7,5 x 18,5 cm)
• 2,25 mil (0,057 mm) esp.
• Caixa de 100

2. B01254WA
• Com tiossulfato de sódio
• 300 ml
• 41⁄2"L x 9" H (11,55 x 23 cm)
• 2,5 mil (0,064 mm) esp,
• Caixa de 100

3. B01440WA
• 30 mg de tiossulfato de sódio, 

atende ao padrão NELAC
• 100 ml
• 3" L x 71⁄4"H (7,5 x 18,5 cm)
• 2,25 mil (0,057 mm) esp.
• Caixa de 100

BOLSAS FILTRANTES (VER PÁGINA 10)

1 2 3

1. B01385WA
• 7 oz (207 ml)
• 33⁄4" L x 7" H 

(9,5 x 18 cm)
• 3,0 mil 

(0,076 mm) esp.
• Caixa de 250

2. B01348WA
• 24 oz (710 ml)
• 6" L x 9" H

(15 x 23 cm)
• 4,0 mil

(0,102 mm) esp.
• Caixa de 250

3. B01547WA
Sem Fechamento
• 55 oz (1.627 ml)
• 71⁄2" L x 12" H

(19 x 30 cm)
• 4 mil

(0,102 mm) esp.
• Caixa de 250

4. B01318WA
• 55 oz (1.627 ml)
• 71⁄2" L x 12" H

(19 x 30 cm)
• 4,0 mil

(0,102 mm) esp.
• Caixa de 250

5. B01416WA
• 69 oz (2.041 ml)
• 71⁄2" L x 15" H

(19 x 38 cm)
• 4,0 mil

(0,102 mm) esp.
• Caixa de 250

6. B01488WA
• 92 oz (2.721 ml)
• 10" L x 15" H

(25,4 x 38 cm)
• 4,0 mil

(0,102 mm) esp.
• Caixa de 100

7. B01525WA
• 138 oz (4.080 ml)
• 15" L x 15" H

(37,5 x 37,5 cm)
• 4,0 mil

(0,102 mm) esp.
• Caixa de 100

1 2 3 4 5 6 7

1. B01402WA
• Com tiossulfato de sódio
• 100 ml e se mantém de pé
• 3" L x 71⁄4" H (7,5 x 18,5 cm)
• 2,5 mil (0,064 mm) esp.
• Caixa de 100

2. B01403WA
• Com tiossulfato de sódio
• 500 ml e se mantém de pé
• 41⁄2" L x 9" H (11,5 x 23 cm)
• 3,0 mil (0,076 mm) esp.
• Caixa de 100

3. B01417WA
• Bolsa Coli-Teste para reagen-

tes que mudam de cor
• 100 ml de Pé
• 3" L x 71⁄4" H (7,5 x 18,5 cm)
• 2,5 mil (0,064 mm) esp.
• Caixa de 100

BOLSAS THIO-BAG® E COLI-TEST QUE SE MANTÉM DE PÉ (VER PÁGINAS 16 E 17)

1

2

3

BOLSA PARA MISTURADOR 
COM FUNDO ARREDONDADO
B01239WA
• 52 oz (1.538 ml)
• 7" L x 13" H (18,5 x 33 cm)
• 4,0 mil (0,102 mm) de esp.
• Fundo arredondado
• Caixa de 500

Fundo 
Arredondado!

BOLSAS BÁSICAS PARA MISTURADORES
B01421WA
• 55 oz (1.627 ml)
• 71⁄2" L x 12" H (19 x 30 cm)
• 3,0 mil (0,076 mm) de esp.
• Caixa de 1000
B01474WA
• 184 oz (5.441 ml)
• 15" L x 30" H (37,5 x 50 cm)
• 4,0 mil (1,02 mm) de esp.
• Caixa de 250
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BOLSAS ESPECIAIS
SPECI-SPONGE PARA AMOSTRAGEM DE 
SUPERFÍCIE AMBIENTAL 
(VER PÁGINA 13)

BOLSA COM ESPONJA HIDRATADA 
(VER PÁGINA 12)

B01422WA
• Solução neutralizadora
• 18 oz (532 ml)
• 41⁄2" L x 9" H 

(11,5 x 23 cm)
• 2,5 mil (0,064 mm) esp.
• Caixa de 100

B01423WA
• Solução neutralizadora 

com luva estéril
• 18 oz (532 ml)
• 4" L x 9" H (11,5 x 23 cm)
• 2,5 mil (0,064 mm) esp.
• Caixa de 100

B01475WA
• Extensão com 

esponja seca
• 24 oz (710 ml) 
• 6" L x 9" H 

(15 x 23 cm)
• 3,0 mil (0,076 mm) esp.
• Caixa de 50

EXTENSÃO DA ESPONJA
(VER PÁGNA 13)

BOLSAS PRETAS PARA TESTE DE 
AMOSTRAS SENSÍVEIS À LUZ
(VER PÁGINA 19)

B01429WA
• Película especial 

para amostras quentes
• Se mantém de pé
• 18 oz (532 ml) 
• 41⁄2" L x 9" H (11,5 x 23 cm)
• 3,0 mil (0,076 mm) esp.
• Caixa de 500

B01549WA
• Película especial 

para amostras quentes
• 55 oz (1.627 ml)
• 71⁄2" L x 12" H (19 x 30 cm)
• 3,0 mil (0,076 mm) esp.
• Caixa de 500

• 3,0 mil (0,076 mm) esp.

EXTENSÃO DA ESPONJA

• Caixa de 500• Caixa de 500• Caixa de 500

B01478WA
• Com colher estéril
• 8 fl oz (532 ml)
• 41⁄2" L x 9" H

(11,5 x 23 cm)
• 2,5 mil (0,064 mm) esp.
• Caixa de 100

B01350WA
• Com pá de 2 oz  (60 ml)
• 18 fl oz (532 ml)
• 41⁄2" L x 9" H 

(11,5 x 23 cm)
• 2,5 mil (0,064 mm) esp.
• Caixa de 50

BOLSAS COM COLHER/PÁ (VER PÁGINA 18)

B01472WA
• Película opaca 

fotoprotetora
• 4 oz (118 ml)
• 3" L x 71⁄4" H 

(7,5 x 18,5 cm)
• 2,5 mil 

(0,064 mm) esp.
• Caixa de 500

B01418WA
• Película opaca 

fotoprotetora
• 18 oz (532 ml)
• 41⁄2" L x 9" H 

(11,5 x 23 cm)
• 2,5 mil 

(0,064 mm) esp.
• Caixa de 500

B01558WA
• Película opaca 

fotoprotetora
• 55 oz (1.627 ml)
• 71⁄2" L x 12" H 

(19 x 30 cm)
• 4,0 mil 

(0,102 mm) esp.
• Caixa de 500

B01245WA
• Esponja para amostra 

de superfície
• 18 oz (532 ml)
• 41⁄2" L x 9" H 

(11,5 x 23 cm)
• 2,5 mil 

(0,064 mm) esp.
• Caixa de 100

B01392WA
• Com luva estéril
• 18 oz (532 ml) 
• 4" L x 9" H 

(11,5 x 23 cm)
• 2,5 mil 

(0,064 mm) esp.
• Caixa de 100

B01299WA
• Esponja para amostra 

de Superfície
• 55 oz (1.627 ml)
• 71⁄2" L x 12" H 

(19 x 30 cm)
• 4,0 mil 

(0,102 mm) esp.
• Caixa de 100

B01549WA

21
5°

F 
(1

02
°C

)

BOLSAS PARA ALTAS TEMPERATURAS 
(VER PÁGINA 18)

7export@whirl-pak.com
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BOLSAS QUE SE MANTÉM DE PÉ

BOLSAS WHIRL-PAK® QUE SE MANTÉM DE PÉ
As Bolsas Whirl-Pak® que se Mantém de Pé proporcionam a manipulação de amostras 
e testes muito mais fáceis pois dão aos usuários a capacidade de realizar importantes 
funções laboratoriais com as duas mãos, pois a bolsa vai ficar de pé sozinha. Nenhum 
suporte ou outro acessório é necessário para manter a bolsa na posição vertical. 
Quando a amostra é inserida, o fundo com dobra especial achata, permitindo que a 
bolsa se mantenha de pé por conta própria. Ela funciona exatamente como um béquer ou 
frasco, no entanto, custa menos, é esterilizada, não vai quebrar, e usa apenas uma fração do 
espaço de armazenamento que os outros recipientes. Disponível em oito tamanhos, com uma 
conveniente tarja para escrita para fácil identificação da amostra.

Dobra Especial

As Bolsas que se Mantém de 
Pé tornam muito mais fácil 
inserir o material na bolsa e 
remover amostras para teste 
ou análise. O fundo achatado 

garante estabilidade e as 
abas com arame mantém a 
parte superior aberta para 

fácil acesso.
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Nº de Catálogo Capacidade da Bolsa Tamanho Espessura Arame Bolsa/Caixa

oz. ml in. cm mils mm
1. B01364WA 4 oz 118 ml 3" L x 71⁄4" H 7,5 x 18,5 cm 2,5 mil 0,064 mm 2 Redondos 500
2. B01365WA 18 oz 532 ml 41⁄2" L x 9" H 11,5 x 23 cm 3 mil 0,076 mm 2 Redondos 500
3. B01401WA 24 oz 710 ml 6" L x 9" H 15 x 23 cm 3 mil 0,076 mm 2 Redondos 500
4. B01448WA 27 oz 798 ml 5" L x 12" H 12,5 x 30,5 cm 3 mil 0,076 mm 2 Redondos 250
5. B01449WA 36 oz 1.065 ml 5" L x 15" H 12,5 x 38 cm 4 mil 0,102 mm 1 Redondo, 1 Chato 250
6. B01450WA 42 oz 1.242 ml 6" L x 15" H 15 x 38 cm 4 mil 0,102 mm 1 Redondo, 1 Chato 250
7. B01451WA 69 oz 2.041 ml 71⁄2" L x 15" H 19 x 38 cm 4 mil 0,102 mm 1 Redondo, 1 Chato 250
8. B01542WA 138 oz 4.080 ml 15" L x 15" H 38 x 38 cm 4 mil 0,102 mm 1 Redondo, 1 Chato 100

Obtenção de 
Amostragem no 
Quênia usando a 
bolsa Whirl-Pak® 
que Se Mantém 

de Pé,
B01364WA 

2
3

4

7

8
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BOLSAS QUE SE MANTÉM DE PÉ

9export@whirl-pak.com

X
√

Tenha a convêniencia de utilizar uma bolsa 
que se matém de pé. Nenhum suporte espe-
cial é necessário para esta bolsa Whirl-Pak®. 
Ela possui uma dobra especial reforçada na 
parte inferior, que se achata quando a amostra 
é inserida, permitindo que repouse sem auxílio. 
Ambas mãos estão livres para trabalhar com a 
amostra, reduzindo tempo e custo no processo.

24 oz (710 ml) Bolsa que se Mantém de Pé. 
Esp. da Película 3,0 mil (0,076 mm). Caixa de 500. 
Peso de postagem 8 lb (3,63 kg).
B01401WA
69 oz (2.041 ml) Bolsa que se Mantém de Pé. 
Esp. da Película 4,0 mil (0,102 mm). Caixa de 250. 
Peso de postagem 9,50 lb (4,31 kg).
B01451WA

B01401WA

Caixa de 500 
Bolsas Whirl-Pak® 

versus 500 
béqueres

B01451WA

BOLSAS QUE SE MANTÉM DE PÉ PARA ALTAS TEMPERATURAS
Para amostras quentes, com temperatura de até 215° F (102° C), a bolsa Whirl-Pak® para 

alta temperatura é feita para esta aplicação. Aprovada pelo FDA, a bolsa possui uma 
película de co-extrusão de polietileno de baixa densidade e nylon, que irá manter 
amostras de líquidos, sólidos, molhos, molhos de carne, e outras amostras de tempera-
tura elevada. A bolsa de 18 oz (532 ml) se mantém de pé e não precisa de suporte ou 
acessório especial para mantê-la na posição vertical, fazendo a coleta de amostras 
segura e fácil. A tarja para escrita fornece área acessível para listar informações da 
amostra da bolsa, (não coloque a bolsa em água fervente). Espessura da película é 
de 3,0 mil (0,076 mm). Caixa de 500. Peso de postagem 7 lb (3,17 kg).
B01429WA

BÉQUERES X BOLSAS WHIRL-PAK® QUE SE MANTÉM DE PÉ

BOLSAS QUE SE MANTÉM DE PÉ PARA 
MISTURADORES

FRASCO/BÉQUER
• Se mantém de pé
• Não estéril
• Quebrável
• Ocupa espaço
• Necessita rótulo
• Necessita tampa
• Custo adicional de descarte

BOLSAS WHIRL-PAK® QUE SE 
MANTÉM DE PÉ
• Se mantém de pé
• Pré-esterilizada
• Inquebrável
• Compacta
• Tarja para escrita
• Com abas para fechamento
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BOLSAS FILTRANTES PARA MISTURADORES

FECHAMENTO POR 
MÉTODO DE TUBOS
Este prático método de fechamento, de 
baixo custo, permite fechar temporariamente 
uma bolsa Whirl-Pak® sem utilizar o método 
de giro estanque. Utilize o método de tubos 

com as Bolsas Filtrantes sem fechamento 
(B01547WA) para economizar dinheiro. 

Autoclavável. Embalagem com 50 tubos não 
estéreis. Peso de Postagem 1,25 lb (0,57 kg).  

B01550WA

Vista da 
Abertura 
Superior

As Bolsas Filtrantes contém uma terceira camada de polietileno fina-
mente perfurada, que filtra os sólidos na amostra passada por um mis-
turador homogeneizador, permitindo uma fácil pipetagem do líquido. O 
diâmetro dos orifícios desta camada mede 0,013 polegadas (0,33 mm), 
330 micrômetros, e existem 1.840 orifícios por polegada quadrada/ 
285 por cm2. A camada filtrante dentro da bolsa é selada nas laterais e 
na parte inferior, permitindo que a amostra seja colocada na bolsa em 
qualquer lado. O líquido irá transferir-se através do filtro, mas os sólidos 
ficarão em um lados.

B01385WA
Caixa de 250

B01488WA
Caixa de 100

  B01547WA
Caixa de 250

B01525WA
Caixa de 100

B01318WA
Caixa de 250

B01348WA
Caixa de 250

B01416WA
Caixa de 250

Sem 
Fechamento

CAPA FILTRANTE PARA PIPETAS
Impede que sólidos bloqueiem a ponta 
da pipeta quando coletando uma amostra 
líquida com partículas sólidas. Metade da 
capa é feita com o material filtrante com 
orifícios de 330 micrômetros de diâmetro. 
A pipeta desliza para dentro da capa esté-
ril e é inserida no líquido a ser testado. O 
líquido vai passar através do filtro, mas não 
os sólidos. A capa é dimensionada para 
pipetas de 10 ml. Cada pacote de 25 vem 
embalado em uma bolsa estéril Whirl-Pak®, 
a qual pode ser fechada depois de cada 
uso. Caixa com 20 pacotes (500 capas). 
Peso de postagem 2,50 lb (1,13 kg). 
B01523WA

qualquer lado. O líquido irá transferir-se através do filtro, mas os sólidos 

Especialmente 
projetada para o uso 

em misturadores 
homogeneizadores. 

Película de PE 
extra-pesada com 

características 
especiais para um 

teste mais prático e 
eficiente.

BOLSAS WHIRL-PAK® PARA MISTURADORES
Código da Bolsa Espessura da Película Tamanho Capacidade

mil mm Polegadas cm oz ml

B01385WA (Filtrante) 3,0 0,076 33⁄4" L x 7" H 9,5 x 18 cm 7 oz 207 ml

B01348WA (Filtrante) 4,0 0,102 6" L x 9" H 15 x 23 cm 24 oz 710 ml

B01547WA (Sem fechamento com Filtro) 4,0 0,102 71⁄2" L x 12" H 19 x 30 cm 55 oz 1.627 ml

B01318WA (Filtrante) 4,0 0,102 71⁄2" L x 12" H 19 x 30 cm 55 oz 1.627 ml

B01416WA (Filtrante) 4,0 0,102 71⁄2" L x 15" H 19 x 38 cm 69 oz 2.041 ml

B01488WA (Filtrante) 4,0 0,102 10" L x 15" H 25,4 x 38 cm 92 oz 2.721 ml

B01525WA (Filtrante) 4,0 0,102 15" L x 15" H 37,5 x 37,5 cm 138 oz 4.080 ml

B01239WA (Fundo Arredondado) 4,0 0,102 7" L x 13" H 18,5 x 33 cm 52 oz 1.538 ml

10

B01573WA
B01572WA

PAKRACK DE 5 FENDAS
Feche as bolsas Whirl-Pak® com o sistema de fechamento por tubos e pendure-as 
no PakRack. Armazene com segurança suas amostras com este rack feito de material 
resistente a desinfetante para facilitar a limpeza. Peso de postagem 10 lb (4,54 kg).
B01573WA
SUPORTE PARA MANUSEIO DE BOLSAS SIMPLES
Mantenha suas bolsas Whirl-Pak® abertas usando este suporte. Coloque a massa 
adesiva, que já vem incluída, perto da parte superior mantendo a bolsa Whirl-Pak® 
aberta para fácil enchimento. Peso de postagem 2,75 lb (1,25 kg).
B01572WA
Sobressalentes da Massa Adesiva. Para uso com o suporte acima exibido. 
Pacote de 80. Peso de postagem 4,50 lb (2,04 kg).
B01571WA
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BOLSAS PARA MISTURADORES

B01584WA B01586WA B01587WA B01588WA B01589WAB01582WA B01583WA B01585WA

Especialmente projetada 
para o uso no misturador 

homogenizador. De película 
de PET com características 

especiais para um teste 
mais fácil e mais eficiente.

11export@whirl-pak.com

FUNDO ARREDONDADO SELADO
Projetado para minimizar a retenção de 
fragmentos da amostra nos cantos da 
bolsa durante a mesclagem. 
Caixa de 500. (Ver tabela na pág. 10) 
Peso de postagem 15 lb (6,80 kg).
B01239WA

BOLSAS BÁSICAS PARA MISTURADORES
Quando a amostra não precisa ser mantida, estas bolsas são projetadas para testes 
rápidos e sua eliminação. A bolsa é feita de película Whirl-Pak® com perímetro selado 
e a parte superior possui perfuração para fácil abertura protegendo a esterilidade, per-
mitindo a manipulação individual de cada bolsa.

71⁄2" L x 12" H (19 x 30 cm). 3,0 mil (0,076 mm) de espessura. 
Caixa de 1.000 bolsas. Peso de postagem 20 lb (9,07 kg).  
B01421WA 
15" L x 20" H (37,5 x 50 cm). 4,0 mil (0,102 mm) de espessura. 
Caixa de 250 bolsas. Peso de postagem 23 lb (10,43 kg). 
B01474WA

Stomacher® 
400

Perfurada 
para fácil 
abertura

Nº do Catálogo Capacidade Dimensões Bolsas/Caixa Peso de Postagem

oz ml in. cm lbs. kg

B01582WA (Filtrante) 55 oz 1.627 ml 71⁄2" L x 12" H 19 x 30 cm 250 6 lb 2,72 kg

B01583WA (Filtrante e com Selado Lateral) 55 oz 1.627 ml 71⁄2" L x 12" H 19 x 30 cm 250 6 lb 2,72 kg

B01584WA (Filtrante) 69 oz 2.041 ml 71⁄2" L x 15" H 19 x 38 cm 250 7,50 lb 3,41 kg

B01585WA (Filtrante) 92 oz 2.721 ml 10" L x 15 H 25,4 x 38 cm 100 4,50 lb 2,04 kg

B01586WA (Filtrante com Fechamento) 55 oz 1.627 ml 71⁄2" L x 12" H 19 x 30 cm 250 7 lb 3,18 kg

B01587WA (Filtrante com Fechamento e com Selado Lateral) 55 oz 1.627 ml 71⁄2" L x 12 H 19 x 30 cm 250 7 lb 3,18 kg

B01588WA (Filtrante com Fechamento) 69 oz 2.041 ml 71⁄2" L x 15" H 19 x 38 cm 250 8,50 lb 3,86 kg

B01589WA (Filtrante com Fechamento) 92 oz 2.721 ml 10" L x 15" H 25,4 x 38 cm 100 5 lb 2,27 kg

BOLSAS WHIRL-PAK® DE FILTRO VERTICAL
As Bolsas usam um filme de PET laminado especial para maior durabilidade, e um filtro vertical para separar sólidos, promovendo uma pipetagem fácil da 
amostra líquida. Disponível com ou sem fechamento, cada bolsa contém o filtro de poliéster de 250 micrômetros aderido verticalmente ao longo da lateral da 

bolsa de 3,0 mil (0,76 mm) de espessura. O formato com selado lateral permite que você despeje somente o líquido sem liberar também os sólidos.

NOVA

Com
Fechamento

Fundo 
Arredondado

Lado 
Selado

HOMOGENEIZADOR DE LABORATÓRIO STOMACHER® 400
Líder mundial em misturadores de pá para microbiologia de alimentos! 
187⁄8" L x 161⁄2" P x 1615⁄16" H (48 x 42 x 43 cm). Três anos de garantia e 
suporte de serviço de 10 anos. Peso de postagem 101 lb (45,81 kg).
B01563WA  110V
B01562WA  240V

HOMOGENEIZADOR DE LABORATÓRIO STOMACHER® 3500
225⁄8" L x 227⁄16" P x 22" H (575 x 570 x 560 mm). Três anos de garantia e 
suporte de serviço de 10 anos. Peso de postagem 101 lb (45,81 kg).
B01560WA  110V
B01561WA  240V
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AMOSTRAGEM PRÉ-HIDRATADA PARA SUPERFÍCIES

POLYPROBE™ HIDRATADO WHIRL-PAK®
Desenvolvido com grande eficácia para amostragem de superfícies em áreas de difícil alcance. A haste 
de 8" (20,3 cm) de comprimento consiste de um suporte de polipropileno com alça destacável que é 

aderido á uma esponja de poliuretano durável resistente ao rasgo e ao desgaste. A Haste é embalada em 
uma bolsa com tarja para escrita, selada, de 24 oz (710 ml) e hidratada com 10 ml de Caldo Neutralizante 
HiCap™ . O Produto é finalizado pelo processo de raios gama para garantir a esterilidade. A caixa contém 
cinco pacotes de alumínio com 20 hastes fazendo um total de 100 hastes. As bolsas medem 6" L x 9" H 
(23 x 15 cm) e 2,5 mil (0,064 mm) de espessura. Dois anos de validade quando armazenadas em ambiente 
de 36° - 86° F (2° á 30° C). Para usar, destaque a parte superior da bolsa, esprema o excesso do caldo 
neutralizante, esfregue na superfície, insira a esponja de volta á bolsa mantendo a haste do lado de fora. 
Desenrosque-a e descarte-a. Dobre a parte superior da bolsa três ou mais vezes, dobre as abas para dentro 
para fechar e envie para o laboratório para testes. Peso de postagem 8 lb (3,63 kg).
B01592WA

BOLSA WHIRL-PAK® COM POLYSPONGE™ HIDRATADA
Faça a amostragem de uma superfície ambiental mais rápida e mais prática com 
estas bolsas contendo esponjas pré-umedecidas. Esponja durável de poliuretano 

de alta qualidade está pronta para o uso e resistente ao rasgo e desgaste. Cada uma é 
hidratada com Caldo Neutralizante HiCap™. Cada esponja é embalada em uma 

bolsa selada de 18 oz (532 ml) com tarja para escrita e é hidratada com 
16 ml de Caldo Neutralizante HiCap™. Finalizada com o processo 
de raios Gamma para garantir a esterilidade. A caixa contém cinco 

pacotes de alumínio com 20 esponjas em cada fazendo um total de 
100 esponjas. As bolsas medem 4" L x 4" H (23 x 11,5 cm) com uma 

espessura de 2,5 mil (0,064 mm). Dois anos de validade se armazena-
das em ambiente de 36° - 86° F (2° á 30° C). 

Para usar a esponja, destaque a parte superior da bolsa Whirl-Pak®, 
esprema qualquer excesso do Caldo Neutralizadora HiCap™, passe na 

superfície, retorne a esponja à bolsa, dobre a parte superior três ou mais 
vezes e dobre as abas para fechar. Envie para um laboratório para análise. 

B01591WA contém uma luva estéril. Para usar a luva, destaque o pacote 
da luva ao longo da perfuração. A luva é dobrada com a abertura do pulso 

estendida para que possa ser extraída da bolsa sem tocar a área da mão.

B01590WA  Sem luva. Peso de postagem 8 lb (3,63 kg)
B01591WA  Com luva estéril. Peso de postagem 14 lb (6,36 kg)

BOLSA WHIRL-PAK® COM SPECI-SPONGE® HIDRATADA
Irradiada por raios Gama! A Bolsa Whirl-Pak® com Speci-Sponge® hidratada 
economiza tempo e dinheiro para amostragem de uma superfície ambiental. 
Elas são hidratadas com 10 ml de caldo neutralizante, o que irá neutralizar 
sanitizantes na superfície, incluindo compostos de amônia quaternária, fenóis, 
preparados de iodo, de cloro, mercuriais, de formaldeído e glutaraldeído. Para 
usar, esprema o excesso de líquido da esponja. Passe a esponja na superfície, 
retorne-a para a bolsa e envie para o laboratório para análise. B01423WA con-
tém uma luva não manuseada, tamanho grande, estéril em um compartimento 
separado. Para usar, destaque o pacote da luva, segure-a pela extremidade 
estendida e agite para abrir, tomando cuidado para não tocar na área da mão. 
Ambas bolsas são de 18 oz (532 ml) e 2,5 mil (0,064 mm) de espessura. O dilu-
ente tem validade de 24 meses a contar da data de fabricação. O neutralizante 
contém fosfato monopotássico, tiossulfato de sódio e complexo de aril sulfo-
nato. Caixa de 100.

B01422WA  Sem luva. Peso de postagem 5,50 lb (2,49 kg).
B01423WA  Com luva estéril. Peso de postagem 7 lb (3,18 kg).

Luva 
Estéril

B01423WA

B01422WA

B01591WA

Hidratada 
com Caldo 

Neutralizante 
HiCap™

CARACTERÍSTICAS DA CALDO NEUTRALIZANTE HICAP™
• Tem capacidade neutralizante suficiente para lidar com baixo pH (sanitizantes de elevada acidez) 
• Inclui apenas os componentes que são encontrados na listagem EAFUS (Everything Added to Food in the United 

States) – Tudo que é adicionado á Alimentos nos E.U.A como materiais aceitáveis para inclusão nos alimentos
• Inclui apenas os componentes que são considerados não alergênicos
• Não contém agentes (citrato, bissulfito e tiossulfato) que são relatados como interferentes ao 3M™ Petrifilm™
• Inclui peptonas vegetais (não digeridas com enzimas de origem animal) e extrato de levedura, em vez de pepto-

nas de carne ou de extratos de carne
• Não interfere com os imunoensaios estabelecidos ou com a mais recente geração molecular de testes de diag-

nóstico com amplificação genética
• Pode ser armazenada em uma faixa de temperatura de 35,6° á 86° F (2° á 30° C)

hidratada com Caldo Neutralizante HiCap™. Cada esponja é embalada em uma 
bolsa selada de 18 oz (532 ml) com tarja para escrita e é hidratada com 

16 ml de Caldo Neutralizante HiCap™. Finalizada com o processo 

B01590WA

NOVA

NOVO
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AMOSTRAGEM DE SUPERFÍCIE AMBIENTAL

HASTE RETRÁTIL NASCO COM SUPORTE DESTACÁVEL
Se o procedimento requer uma amostragem de superfície que está no alto ou de difícil acesso, como um 
parapeito de janela, luminária, duto de ventilação de ar, dentro de um grande tanque, etc, a Haste Retrátil 
Nasco fará o trabalho mais fácil e eficiente. A haste de alumínio ajustável tem 6 pés (1,83 m) de compri-
mento e se estende até 12 pés (3,66 m). Esponjas são vendidas separadamente. O Adaptador de alumínio 
(B01593WA) também é vendido separadamente. Peso de postagem 4 lb (1,81 kg). 
B01457WA
B01559WA  Reposto do macanismo retentor da haste. Peso de Postagem 0,63 lb (0,29 kg).

HASTE COM ESPONJA WHIRL-PAK®
A Haste com Esponja Whirl-Pak® é projetada para amostragem de superfícies e é eficaz para áreas 
de difícil acesso. A esponja é fixada à um suporte que é aparafusado a uma haste (ambas peças são 
de polipropileno). O suporte é esterilizado com óxido de etileno no interior de uma bolsa de 24 oz 
(710 ml) com tarja para escrita. Para usar, adicione uma solução neutralizadora à bolsa, esprema o 
excesso, passe sobre a superfície, coloque a esponja de volta à bolsa e, segurando-a pelo lado de 
fora, desenrrosque a haste e descarte. Feche-a e envie para análise. A haste mede 8" (20,3 cm) de 
comprimento. Caixa de 50. Peso de postagem 2,50 lb (1,13 kg).
B01475WA

B01457WA

1

Adicione 
um diluente 

de sua 
preferência.

Perfuração

Colete a 
amostra 
com a 

esponja.

2 Insira a 
esponja 

na bolsa, 
feche-a e 

envíe para o 
laboratório.

3

Adaptador de Alumínio. Projetado para uso com a Haste Retrátil Whirl-Pak® ou o 
PolyProbe™. O Adaptador de alumínio permite obter, com segurança, amostras em locais 
de difícil acesso como tetos ou no interior dos tanques. O encaixe de rosca pode ser 

facilmente anexado á maioria das hastes de extensão disponíveis no mercado, inclui a Haste 
Retrátil Nasco (B01457WA). Peso de postagem 0,38 lb (0,17 kg).
B01593WA

ESPONJA À GRANEL
Esponjas não-estéreis 11⁄2" x 3" (3,8 x 7,6 cm) para uma variedade de aplicações de 
amostragem de superfícies. As esponjas podem ser esterilizadas por radiação ou por trata-
mento autoclavável, com a esponja colocada em um vidro ou em outro recipiente auto-
clavável. Aprox. 250 esponjas por pacote. 
Peso de postagem 1,25 lb (0,57 kg).
B01351WA

BOLSA WHIRL-PAK® COM SPECI-SPONGE®
A bolsa Whirl-Pak® Especi-Sponge® é projetada para amostragem de superfícies no ambiente de áreas 
de trabalho, equipamentos, carcaças de animais e qualquer outro lugar onde os testes para Listeria, 
Salmonella, E. coli, coliformes e outros agentes patogénicos de origem alimentar, ou antrax, são 
necessários. A esponja de celulose natural é livre de bactericidas e foi testada para ser anti-inibidora.
Ela mede cerca de 11⁄2" x 3" x 5⁄8" (3,8 x 7,6 x 1,5 cm) de espessura, quando úmida. É fornecida estéril e dentro de uma bolsa Whirl-Pak®. 
Se recomenda o uso de luva também estéril, quando utilizando a esponja, para evitar a contaminação. Coletada a amostra e a esponja 
reinserida na bolsa, esta pode ser enviada à um laboratório para análise. Um meio de cultivo pode ser adicionado diretamente á bolsa 
para encubar a amostra em um teste de +/-, ou os elementos da amostra podem ser estraídos da esponja, pipetados e plaqueados.

BOLSA SPECI-SPONGE® 18 OZ (532 ml) 
Tamanho 41⁄2" L x 9" H (11,5 x 23 cm). Espessura da película 2,5 mil (0,064 mm). 
Caixa de 100. Peso de Postagem 1,75 lb (0,79 kg).
B01245WA
BOSA SPECI-SPONGE® 55 OZ (1.627 ml)
A bolsa mede 71⁄2 " L x 12" H (19 x 30 cm) e é projetada para ser usada em um misturador 
homogeneizador para combinar completamente a amostra e a mídia. A amostra pode ser 
plaqueada ou utilizada mais tarde como meio de cultivo pré-enriquecido. Este é o procedi-
mento padrão da USDA-ARS para identificar patógenos de origem alimentar. Espessura da 
película 4,0 mil (0,102 mm). Caixa de 100. Peso de postagem 4,25 lb (1,93 kg).
B01299WA
BOLSA SPECI-SPONGE® COM LUVA ESTÉRIL 18 OZ  (532 ml)
IInclui uma luva estéril não manuseada, de polietileno e tamanho grande, localizada no 
compartimento inferior. Para usar, destaque a área da luva ao longo da perfuração. A luva 
é dobrada com a extremidade aberta ligeiramente alargada para que a luva possa ser 
vestida sem tocar na área da mão. Espessura da película da bolsa: 2,5 mil (0,064 mm). 
Tamanho: 41⁄2 " L x 9" H (11,5 x 23 cm). Caixa de 100. Peso de postagem 3,50 lb (1,58 kg).
B01392WA

B01299WA
B01245WA

B01392WA

Suporte 
autoclavável

NOVO
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AMOSTRA DE CARCAÇA TRANSPORTE DE AMOSTRA DE LEITE
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BOLSA NASCO PARA ENXÁGUE DE AVES
Especialmente concebida para coleta de amostra de aves, para testar a presença 
de E. coli., esta bolsa de polietileno de 15" L x 20" H (37,5 x 50 cm), é selada para 
manter a esterilidade, e tem perfuração para fácil abertura. Poderá comportar 
pequenos perús, frangos e outras aves de tamanho similar. Seguindo as instruções 
do USDA, coloque a ave na bolsa, adicione o neutralizador, dobre a bolsa, 
fechando-a ao redor da ave; com as duas mãos gire várias vezes enxaguando a ave 
com o neutralizador. Em seguida, retire o líquido e teste para E. coli. Espessura da 
película 2,0 mil (0,051 mm). Caixa de 250. Peso de postagem 12 lb (5,44 kg). 
B01319WA
Solução Tamponada de Água 
Peptonada 3M™ de 400 ml Para 
Enxague de Aves. A solução tamponada 
de água peptonada é utilizada ou como 
diluente ou para o enriquecimento não 
selectivo de microrganismos, tais como 
as espécies de Salmonella ou E. coli em 
amostras de alimentos e ambiental antes 
de executar enriquecimentos ou modos 
seletivos. A solução é descontaminada por 
meio de irradiação gama para manter a 
viabilidade do organismo e longa vida útil. 
Fabricada nos E.U.A. sob Certificação ISO 
9001: 2008 para garantia de qualidade. 
Destinada somente para uso em laboratório. 
Caixa de 35 garrafas. Peso de postagem
39 lb (17,69 kg).  
B01574WA
Solução Salina de Butterfield 3M™ de 400 ml para Enxágue de Aves. 
A Solução Salina de Butterfield é usada como diluente para a preparação de 
diluições na contagem de placas e outros processos laboratoriais. Ela também 
pode ser utilizada para diluir “lavar” as amostras de aves, bovinas, suínas ou para 
testes genéricos de E. Coli. A solução é descontaminada por meio de irradiação 
gama para manter a viabilidade do organismo e vida útil longa. Fabricada nos 
E.U.A. sob Certificação ISO 9001: 2008 para garantia de qualidade. Destinada 
somente para uso em laboratório. Caixa de 35 garrafas. Peso de postagem 39 lb 
(17,69 kg). 
B01575WA

GELADEIRA PORTÁTIL NASCO PARA AMOSTRAGEM 
• Paredes externas e internas de plástico ABS extremamente durável
• Isolamento de espuma de poliuretano nas paredes e na tampa
• Cavidades para as mãos quando em transporte
• Compartimento auxiliar para gelo. Projetado para que o transportador de leite 

possa cobrir e cercar as amostras com gelo quando deseje.
• Dimensões com tampa: 16" L x 143⁄4" C x 91⁄2" H (40,6 x 37,5 x 24,1 cm)
• Dimensões internas: 121⁄4" L x 137⁄8" C x 7" H (31,12 x 35,3 x 17,8 cm)
• Cor: Verde Pastel
C06115WA   Geladeira com Tampa. Peso de postagem 12 lb (5,44 kg).  
C06115(A)WA   Somente a Tampa. Peso de postagem 2,75 lb (1,25 kg). 

Suporte Nasco para a Geladeira Portátil. Estes suportes comportam bolsas 
de 4 oz (118 ml) e se acomodam na Geladeira Portátil Nasco para Amostras de 
Leite acima (C06115WA). Veja as dimensões dos suportes na página 22. 

B00678WA  Suporte de 15 Compartimentos. Peso de postagem 0,81 lb (0,37 kg).  
B00772WA  Suporte de 18 Compartimentos. Peso de postagem 0,94 lb (0,43 kg).  
B00677WA  Suporte de 21 Compartimentos. Peso de postagem 1,25 lb (0,57 kg).

KIT NASCO PARA AMOSTRAGEM DE CARNE/PERÚ
Este kit foi concebido para amostragem de carne e de perú para testar a 
presença de E. coli. O kit contém um par de luvas estéril, tamanho grande, 
25 ml de água com peptona neutralizada (a água peptonada tem data de 
validade exibida na caixa). Uma bolsa Whirl-Pak® Speci-Sponge®, e duas 
placas vazadas estéreis descartáveis  uma para carne (10 x 10 cm) e uma 
para perú (5 x 10 cm). Estas placas descartáveis eliminam a necessidade de 
desinfetar os modelos reutilizáveis, economizando tempo e dinheiro e tor-
nando mais fácil levá-las até o local de coleta da amostra. O papel espesso 
e flexível das placas vazadas se adapta às curvas da carne facilitando 
esfregar a amostra no interior da área requerida. As luvas e as placas são 
embaladas juntas em uma bolsa selada perfurada para fácil abertura.

Caixa de 25 kits. Peso de Postagem 4,25 lb (1,93 kg). 
B01324WA

Placas vazadas e luvas somente. Peso de Postagem 5 lb (2,27 kg).
B01378WA

Carne

Ave

De acordo com “Standard Methods for the Examination of Dairy 
Products” 16ª edição, 1992, seção 3.4, amostragem de leite crú, 
no Parág. 5b, "Não extrair o ar ao dobrar ou girar as bolsas de 
plástico...
Coloque as amostras imediatamente em uma caixa com água e 
gelo, e as protega contra submersão." 
As Bolsas Whirl-Pak® e a Geladeira Portátil Nasco atendem 
ambos requisitos.

RECOMENDAÇÃO OFICIAL

NOVO
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PROTEÇÃOPROTEÇÃO

15export@whirl-pak.com

LUVAS PRETAS ADENNA® NIGHT ANGEL® 
DE NITRILO SEM PÓ PARA EXAMES
Luvas ultra macias e super flexíveis para simular o ajuste e a sensação de 
luvas de látex. Duráveis, mascaram manchas de tintas, corantes e gordura, 
enquanto permitem a identificação rápida de substâncias de cores claras 
potencialmente perigosas, tornando-as perfeitas para o trabalho forense. 
Caixas de 100. Peso de postagem 1,25 lb (0,57 kg).
SB49977WA X-Pequeno
SB49978WA Pequeno
SB49979WA Médio

SB49980WA Grande
SB49981WA X-Grande

LUVAS DESCARTÁVEIS
LIVRES DE LATÉX E DE PÓ DE NITRILO
A solução perfeita para pessoas alérgicas à proteína do látex natural. Estas 
luvas, formuladas com 100% de polímero de nitrilo sintético, são livres de 
látex, sem pó e sem odor. Superfície texturizada fornece forte aderência 
para aplicações secas ou molhadas. O composto de polímeros termo-sen-
sível absorve o calor do corpo e se ajusta facilmente às mãos do usuário; 
praticamente não exerce nenhuma pressão sobre as mãos e reduz a fadiga 
após uso prolongado. Caixa de 100 para tamanhos pequeno, médio e 
grande; caixa de 90 para tamanho X-grande. Espessura de 5,0 mil. 
Peso de postagem 1,75 lb (0,79 kg). 
C20030WA Pequeno
C20031WA Médio

C20032WA Grande
C20033WA X-Grande

BOTA SANITÁRIA
Bota descartável de polietileno gravado. Possui um 
elástico na área superior para manter a bota no alto da 
perna. Adapta-se ao tamanho de sapato masculino até 45. 
17" H. Para serviço pesado  . 6,0 mil. Bolsa de 50. 
Cores podem variar. Peso de postagem 5,0 lb (2,04 kg). 
C24395WA

COBRE-BOTAS PARA USO PESADO
Cobre-botas de plástico para uso pesado são fáceis de 
calçar e tirar. Fechamento prático. Feita de polietileno. 
Pode ser usada uma vez e descartada. 16" L x 21" H.
Cobre-Botas de Plástico 4,0 mil. 
Caixa de 50 (25 pares).  
Peso de Postagem 4,25 lb (1,93 kg). 
C14019WA
Cobre-Botas de plástico 6,0 mil. 
Caixa de 50 (25 pares). 
Peso de postagem 5,50 lb (2,72 kg). 
C17348WA

LUVAS ATÉ O OMBRO — PACOTE DISPENSADOR
Luvas que vão até o ombro, de 1,25 mil com costura reforçada, à prova de 
infiltrações. Tamanho Universal. Prático pacote dispensador. Não reuti-
lizáveis. Pacote de 100. Peso de postagem 2,50 lb (1,13 kg).
C06271WA

SB49979WA

LUVAS ESTÉREIS NASCO
Para uma amostragem estéril ou qual-
quer procedimento laboratorial que 
exige manuseio estéril, estas luvas de 
polietileno são econômicas e fáceis 
de usar. Embaladas em pares em uma 
bolsa selada e perfurada facilitando a 
abertura. Tamanho grande. 
Caixa de 100 pares. 
Peso de postagem 3,50 lb (1,59 kg).
B01419WA

C17348WA C24395WA

C20030WA
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AMOSTRAGEM DE ÁGUA

16

THIO-BAG® PARA ÁGUAS RESIDUAIS
Atende aos padrões do National Environmental 
Laboratory Accreditation Conference (NELAC), de 
junho de 2003, para amostras de águas residuais 
tratadas com 15 mg/l de cloro. Estéril, as bolsas de 
100 ml contém 30 mg de tiossulfato de sódio para 
neutralizar o cloro. Possuem linhas de preenchi-
mento de 4 oz e 100 ml. Caixa de 100 bolsas. 
Peso de postagem 0,88 lb (0,40 kg).
B01440WA

BOLSA THIO-BAG® QUE SE MANTÉM DE PÉ
O trabalho de coletar amostras de água é mais fácil com a bolsa Whirl-Pak® Thio-Bag® que se Mantém de Pé! Uma 
dobra especial no fundo da bolsa achata, quando a água é inserida, permitindo que a bolsa repouse verticalmente 
por si só. Nenhum suporte ou outro acessório é necessário para manter a bolsa em posição. Esqueça os proces-
sos de lavagem, esterilização e descarte de frascos. Estéril e inquebrável, estas bolsas vão economizar tempo e 
dinheiro quando utilizadas no laboratório ou no campo. Disponíveis em tamanhos de 100 ml e 500 ml, as bolsas 
contêm 10 e 30 mg de tiossulfato de sódio respectivamente, para neutralizar o cloro ativo na amostra. 
Caixa de 100.
B01402WA Bolsa de 100 ml. Peso de Postagem 0,94 lb (0,43 kg). 
B01403WA Bolsa de 500 ml. Peso de Postagem 1,50 llb (0,68 kg).

B01040WA
B01254WA

BOLSA THIO-BAG® — APROVADA PELO 
EPA PARA COLETA DE ÁGUA POTÁVEL

Bolsa Thio-Bag®
Especialmente projetada para a amostragem de água 
clorada em municipalidades, piscinas, águas residuais 
e outras áreas, para detectar coliformes fecais e outras 
bactérias, (pode também ser utilizada para água tratada 
com cloramina utilizada na mesma concentração do 
cloro). Cada bolsa estéril contém um comprimido não 
tóxico e não nutritivo, contendo 10 mg de tiossulfato 
de sódio ativo para neutralizar o cloro no momento da 
coleta. Aprovada pelo EPA e com outros benefícios: 
economia de tempo técnico, custos do serviço público, 
espaço de armazenamento, custos de descarte e substi-
tuição de recipientes. Cada bolsa oferece uma conveni-
ente tarja para escrita. Caixa de 100 bolsas.

B01040WA  Bolsa de 100 ml. Cada bolsa comporta 
4 oz e possui marcação de linhas de preenchimento de 
100 ml para auxiliar na coleta da quantidade certa, como 
exigido pelos Métodos Padrões (linhas de preenchi-
mento são aproximadas). Espessura da película 2,25 mil 
(0,057 mm). Peso de postagem 0,88 lb (0,40 kg). 

B01254WA  Bolsa de 300 ml. Ideal na execução de 
multiplos testes. Cada bolsa Thio-Bag® de 18 oz contém 
três vezes a quantidade de tiossulfato de sódio que a 
bolsa Thio-Bag® de 100 ml listada acima, e comporta 
300 ml quando cheia até o topo da tarja de inscrição 
(linha de preenchimento). Espessura do película 2,5 mil 
(0,064mm). Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).

As bolsas Whirl-Pak®, 
incluindo as Thio-Bag®, 

são aprovadas para 
a coleta de amostras 
microbiológicas para 
o monitoramento de 
conformidade pelo 
National Pollutant 

Discharge Elimination 
System (NPDES).

Amostra de 
300 ml sendo 
dividida em 
unidades de 

100 ml
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ACESSÓRIOS PARA AMOSTRAGEM DE ÁGUABOLSA COLI-TEST

BOLSA WHIRL-PAK® PARA TESTE DE COLI COM REAGENTES QUE MUDAM DE COR
Se a amostra de água é testada com reagentes de mudança de cor (reagentes nao incluídos), esta bolsa pode ser utilizada em lugar de um caro frasco atual-
mente utilizado. A bolsa é feita de uma película de barreira especial própria para utilização em métodos à base de enzimas que resultem na liberação de um 
cromógeno e/ou fluorógeno quando coliforme total e E. coli estiverem presentes. É estéril, contém 10 mg de tiossulfato de sódio ativo para neutralizar o cloro 
no momento da coleta, tem linhas de preenchimento de 4 oz e 100 ml, e fica de pé sem nenhum suporte. Se a amostra não é clorada, esta bolsa pode ser uti-
lizada da mesma maneira; o tiossulfato de sódio não é tóxico e nem nutritivo, apenas neutraliza o cloro quando presente.
Um comparador de cores está incluído gratuitamente em cada caixa. A bolsa Coli-Teste foi aceita pela EPA e está inscrita no Manual da EPA para a publi-
cação Certification of Laboratories Analyzing Drinking Water, Seção 5.3.1.4, 5ª edição, janeiro de 2005. 
A bolsa para teste de Coli vai economizar dinheiro de três maneiras: tem menor custo do que frascos, frete mais baixo e custo de descarte reduzido. Uma 
caixa contendo 100 bolsas mede 9" L x 7" P x 2" H (23 x 18 x 5 cm) e pesa 1 lb (0,40 kg); comparando à uma caixa de frascos que têm consideravelmente mais 
volume e peso. A espessura do filme é de 2,5 mil (0,064 mm). Caixa de 100, em embalagens seladas de 25. 
Peso de postagem 0,88 lb (0,40 kg).
B01417WA
Bolsa Whirl-Pak® Coli-Test sem Tiossulfato de Sódio para uso com Reagentes de Mudança de Cor
Mesma bolsa acima citada mas, sem o comprimido de tiossulfato de sódio. (reagentes não incluídos). 
Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).
B01570WA

E. coli
Presente

Coliforme 
Presente

Cap. da Bolsa Aba Branca Aba Azul Aba Vermelho Aba Amarela
oz ml
4 oz 118 ml B01062(WT)WA B01062(BT)WA B01062(RT)WA B01062WA
18 oz 532 ml B01065(WT)WA B01065(BT)WA B01065(RT)WA B01065WA
24 oz 710 ml B01297(WT)WA B01297(BT)WA B01297(RT)WA B01297WA
55 oz 1.627 ml B01195(WT)WA B01195(BT)WA B01195(RT)WA B01195WA

DISPONÍVEL AGORA — Bolsas Whirl-Pak® com 
abas nas cores branco, azul e vermelho e amarelo em tamanhos 
para 4 oz (118 ml), 18 oz (532 ml), 24 oz (710 ml) e 55 oz (1.627 ml). 
Este novo recurso permite isolar amostras de acordo com a cor 
da aba, fornecendo um indicador visual instantâneo para cada 
seção do laboratório ou planta, diferenciando entre amostras 
tratadas e não-tratadas, ou manter alérgenos separados de 
amostras regulares.

17export@whirl-pak.com

COLETOR DE ÁGUA
Projetado para coletar 

amostras de água de piscinas, 
riachos, lagoas, e outros locais de 

difícil alcance. Pressionando as hastes 
para dentro ajuda a abrir a bolsa, fazendo a 

coleta simples. A alça é de aço de calibre 11, 
18" C (45,7 cm), tem revestimento eletrostático 
com termoplástico para maior durabilidade e 
conforto. Dois mordedores tipo jacaré suportam 
uma grande variedade de tamanhos de bolsa, 
fazendo a coleta da amostra simples e rápida. 
Peso de postagem 0,25 lb (0,11 kg). 
B01079WA
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BOLSAS ESPECIAIS

BOLSA WHIRL-PAK® COM COLHER
Uma maneira de simplificar a coleta de amostra de produtos secos. 
Experimente a Bolsa Whirl-Pak® com Colher. Bolsa de 18 oz (532 ml) com 
tarja para escrever, contém uma colher estéril, de plástico descartável, com 
capacidade similar a uma colher de chá. Minimiza a possibilidade de con-
taminação, abrindo apenas um pacote em vez de dois ao coletar a amostra. 
É ideal para uma vasta gama de produtos secos, em pó, e outros materiais 
semelhantes. Caixa de 100. Peso de postagem 2,25 lb (1,02 kg).
B01478WA

BOLSA WHIRL-PAK® COM PÁ
Para uma amostragem rápida e conveniente de uma variedade de materiais, a 
Bolsa Whirl-Pak® com Pá irá economizar tempo e dinheiro. A pá estéril já está 
na bolsa, eliminando a necessidade de transportar dois itens para recolher a 
amostra, minimizando a possibilidade de contaminação. A pá de polipropileno 
comporta 2 oz (60 cc) tem comprimento de 7" (18,5 cm) e vem em uma bolsa de 
18 oz (532 ml). Espessura da película 2,5 mil (0,064 mm). Caixa de 50 bolsas. 
Peso de postagem 2,75 lb (1,25 kg). 
B01350WA

BOLSAS PARA ALTAS TEMPERATURAS
Para amostras quentes, sob temperatura de até 215° F (102° 
C), a bolsa Whirl-Pak® para alta temperatura é feita para esta 
aplicação. Com película aprovada pelo FDA, feita de uma co-
extrusão de polietileno de baixa densidade e nylon, que irá 

manter amostras de líquidos, sólidos, molhos, molhos de 
carne, e outras amostras de temperatura elevada, (não 
coloque esta bolsa em água fervente). Espessura da 
película é de 3,0 mil (0,076 mm). Caixa de 500.

Bolsa que se Mantém de Pé 18 oz (532 ml). 
Não precisa de suporte ou acessório especial para 
mantê-la na posição vertical, fazendo a coleta de 
amostras segura e fácil. Peso de postagem 7 lb (3,18 kg). 
B01429WA
Bolsa de 55 oz (1.627 ml). 
Peso de Postagem 11 lb (4,99 kg).

B01549WA

B01549WA

B01545WA B01546WA

BOLSAS WHIRL-PAK® DETECTÁVEIS
O fio de aço utilizado para o fechamento da bolsa é detectável atravéz de equipamento padrão 
para detecção de metais. Proteja seu produto e mantenha a qualidade com estas bolsas de 
amostragem.

Bolsa 18 oz  (532 ml). 41⁄2" L x 9" H (11,5 x 23 cm). 2,5 mil (0,064 mm) espessura. 
Caixa de 500. Peso de postagem 5,50 lb (2,49 kg).
B01545WA
Bolsa 42 oz  (1.242 ml). 6" L x 15" H (15 x 38 cm). 3,0 mil (0,076 mm) espessura. 
Caixa de 500. Peso de postagem 14 lb (6,35 kg).
B01546WA

B01429WA

BOLSAS COM COLHER E COM PÁ
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BOLSAS ESPECIAIS

BOLSA WHIRL-PAK® PRETA
Quando é necessário proteger 
uma amostra da luz, a Bolsa Whirl-
Pak® Preta é projetada para isto. 
A película de polietileno feita a 
partir de resinas pigmentadas, 
faz com que a cor preta seja parte 
integral da bolsa e não uma camada 
impressa. Resultando em uma bolsa 
opaca, protegendo ao máximo as 
amostras sensíveis à luz. Ideal para 
uso farmacêutico, flúido espinhal e 
amniótico, temperos, aromatizantes, 
suplementos alimentares, vitaminas, 
vida marinha, e muitos outros produ-
tos líquidos ou sólidos. Aprovada 
pelo FDA para contato com alimen-
tos. Espessura da película 2,5 mil 
(0,064 mm). Caixa de 500.
B01472WA 4 oz (118 ml).  
Peso de postagem 3 lb (1,36 kg).

B01418WA 18 oz (532 ml).  
Peso de postagem 4,75 lb (2,15 kg).

B01558WA 55 oz (1.627 ml). 
Peso de postagem 17 lb (7,71 kg).

B01339WA  B01341WA B01445WA B01446WA B01541WA B01447WA

BOLSA COM ARAME CHATO

BOLSAS PARA AMOSTRAGEM COM ARAME CHATO E TARJA PARA ESCRITA
O arame chato proporciona uma guia mais espessa, resultando num fechamento mais firme, o que é preferido em algumas aplicações. O arame de alumínio 
está envolto por "ABAS À PROVA DE PERFURAÇÃO", eliminando qualquer possibilidade de corte devido á exposição das pontas, ao exibir extremidades cor-
tantes ou pontiagudas. O alumínio não enferruja quando entra em contato com água ou outros líquidos. As bolsas de 4 oz e de 18 oz são fabricadas com ape-
nas um arame plano. Maiores tamanhos possuem um arame chato e um arame redondo para assegurar o fechamento. Para melhor fechar as bolsas maiores, 
dobre a guia firmemente 4-5 vezes. As medidas de volume são aproximadas. Todos as bolsas possuem uma conveniente tarja para escrita.

Ideal para produtos 
farmacêuticos, Líquido 
espinhal e amniótico, 
temperos, e outros 

produtos líquidos ou 
sólidos que requerem 

reduzida exposição à luz 
ou bloqueio completo.

Nº de Cat. Capacidade Tamanho Espessura Bolsas/Caixa Peso de postagem

oz ml in. cm mils mm lbs. kg
B01339WA 4 oz 118 ml 3" L x 71⁄4" H 7,5 x 18,5 cm 2,25 mil 0,057 mm 500 3 lb 1,36 kg
B01341WA 18 oz 532 ml 41⁄2" L x 9" H 11,5 x 23 cm 2,5 mil 0,064 mm 500 5 lb 2,30 kg
B01445WA 92 oz 2.721 ml 10" L x 15" H 25,4 x 38 cm 4 mil 0,102 mm 250 14 lb 6,35 kg
B01446WA 123 oz 3.637 ml 10" L x 20" H 25,4 x 50,8 cm 4 mil 0,102 mm 250 18 lb 8,17 kg
B01541WA 138 oz 4.080 ml 15" L x 15" H 38 x 38 cm 4 mil 0,102 mm 100 10 lb 4,54 kg
B01447WA 184 oz 5.441 ml 15" L x 20" H 38 x 50,8 cm 4 mil 0,102 mm 100 12 lb 5,44 kg

BOLSA COM BOLSO
Você encontrará muitos usos para esta bolsa com 
bolso externo para documentos. O bolso nesta bolsa 
de 24 oz (710 ml) mede 53⁄8" L x 55⁄8" H (13,7 x 14,2 cm) 
e mantém importantes documentos secos, limpos e 
separados da amostra. Ao dobrar a parte superior 
várias vezes, o bolso estará completamente fechado, 
guardando a documentação. A Bolsa mede 6" L x 9" H 
(15 x 23 cm). Espessura da película 2,5 mil (0,064 mm). 
Caixa de 500. Peso de postagem 8 lb (3,62 kg). 
B01255WA
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COLETA DE EVIDÊNCIA/FORENSE

� Em Polietileno mesclado para máxima resistência
� Esterilizada para armazenamento sem contaminações
 

� Abas à prova de vazamentos para sólidos e líquidos
� Fita de segurança opcional contra violação 
     (ver pág. 33 para detalhes)

Local: Beco Escuro      J. Greenfi eld      Data: 22/10/04

Amostra de Cerveja
08/07/04

Caso#: 015789

20

EMBOLSE SUA EVIDÊNCIA EM UMA 
WHIRL-PAK®

 

Destaque a 
parte superior 

da bolsa

Insira a 
amostra na 

bolsa

Dobre a parte 
superior 3 vezes 
e dobre as abas 

para dentro

17LSp20_port.indd   1 4/18/17   9:18 AM



AMOSTRAGEM NUCLEARBOLSAS NÃO ESTÉREIS BOLSAS TRANS-PAK®

BOLSA WHIRL-PAK® NUCLEAR (NÃO ESTÉRIL)
Estas bolsas são especialmente concebidas para proteger um dosí-
metro contra umidade e contaminação quando trabalhando em 
uma usina de energia nuclear ou outra área de risco. As listras em 
vermelho escuro serão visíveis, se a bolsa cair nas águas de resfria-
mento. O dosímetro pode ser lido facilmente através do polietileno, 
portanto, não há necessidade de removê-lo. As abas alongadas per-
mitem que a bolsa seja anexada à macacões e outras peças de ves-
tuário. Dobre a bolsa duas a três vezes para fechar e gire unindo as 
abas para prendê-la no lugar. O polietileno resistente não vai quebrar 
e é incinerável de acordo com SEG (Scientific Ecology Group).

Bolsa Nuclear 5" L x 10" H (12,5 x 25,4 cm). 
2 listras de 1½" L (3,8 cm). 2,5 mil (0,064 mm) esp. 
Peso de postagem 7 lb (3,18 kg). 
B01485WA
Bolsa Nuclear 6" L x 10" H (15 x 25,4 cm). 
1 listra de 1½" L (3,8 cm). 2,5 mil (0,064 mm) esp. 
Peso de postagem 6,5 lb (2,95 kg).
B01521WA

BOLSA PARA DOSÍMETRO/AMOSTRAGEM NUCLEAR

Insira o 
espécime.

Coloque os 
documentos no 
bolso externo 

exibindo a 
informação do 

paciente.

As pessoas que transportam amostras em suas instalações estão total-
mente protegidas? Certifique-se disto com a Bolsa Nasco Trans-Pak® de 
Risco Biológico! A Trans-Pak® tem uma característica adicional especial: 
um bolso externo para documentos de referência do paciente separando-
os da área interna da bolsa e do espécime - eliminando o extravio de 
documentos! A bolsa de transporte de espécime também apresenta:
•  Símbolo de Biohazard exigido pela OSHA (Occupational Safety and 

Health Administration)
• Polietileno inquebrável
• Fácil manuseio
• Fechamento seguro com "ABAS À PROVA DE PERFURAÇÃO"
• Redução do espaço para armazenamento e transporte
Este sistema de manejo de espécime oferece fechamento seguro e à 
prova de vazamento, quando devidamente fechado, as "ABAS À PROVA 
DE PERFURAÇÃO" cobrem as extremidades dos fios e protegem as bol-
sas contra perfuração. Se deseja proteger seu pessoal, não se contente 
com nada menos do que as bolsas Whirl-Pak® Trans-Pak®, e garanta a sua 
segurança! As bolsas Trans-Pak® 6" L x 9" H (15 x 23 cm) estão disponíveis 
em caixas de 500. O bolso mede 53⁄8" L x 53⁄4" H (13,7 x 14,6 cm). 
Peso de postagem 8 lb (3,63 kg). B01253WA

BOLSA WHIRL-PAK® TRANS-PAK® 
PARA ESPÉCIME (NÃO ESTÉRIL)

FITA DE SEGURANÇA
Faça as Bolsas de amostra Trans-Pak® e outros recipientes à prova de manipulações com esta etiqueta 
de segurança exclusiva. Evidenciando o acesso desautorizado. Feita de material destrutível com um 
adesivo permanente que se rompe quando se tenta removê-lo. É impossível remover esta etiqueta por 
inteiro! O tempo de assentamento aproximado da fita é de aproximadamente 21⁄2 hs. Tamanho da eti-
queta 13⁄8" L x 65⁄8" H (3,4 x 16,6 cm). Pacote de 100. Peso de postagem 0,38 lb (0,17 kg).
B01240WA
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Nº do Cat. Suporte

Tamanho do Suporte

Compartimentos

Tamanho do Compartimento Peso de Postagem

in. cm in. cm lb kg

A. B00677WA 61⁄2" x 121⁄2" x 3" 16,5 x 31,8 x 7,6 21 15⁄8" x 2" 4 x 5 1,25 lb 0,57 kg

B. B00678WA 61⁄2" x 9" x 3" 16,5 x 23 x 7,6 15 15⁄8" x 2" 4 x 5 0,81 lb 0,37 kg

C. B00750WA 93⁄4" x 105⁄8" x 3" 24,8 x 27 x 7,6 30 11⁄2" x 2" 3,8 x 5 1,50 lb 0,68 kg

D. B00751WA 10" x 10" x 31⁄2" 25,4 x 25,4 x 9 12 3" x 23⁄8" 7,6 x 6 1,50 lb 0,68 kg

E.
B00772WA
Cabe na geladeira Playmate® 
de Tam. regular

61⁄2" x 103⁄4" x 3" 16,5 x 27,3 x 7,6 18 15⁄8" x 2" 4 x 5 0,94 lb 0,43 kg

F. B01014WA 133⁄8" x 105⁄8" x 4" 34 x 27 x 10,2 20 21⁄2" x 21⁄2" 6,4 x 6,4 2,00 lb 0,91 kg

G. B01023WA 61⁄2" x 123⁄4" x 3" 16,5 x 32,4 x 7,6 18 2" x 2" 5 x 5 1,25 lb 0,57 kg

H. B01048WA 133⁄4" x 91⁄4" x 41⁄2" 35 x 23,5 x 11,4 6 41⁄2" x 41⁄2" 11,4 x 11,4 1,75 lb 0,79 kg

I.
B01109WA 
Cabe na geladeira
Playmate® pequena

81⁄4" x 6" x 31⁄4" 21 x 15,2 x 8,3 15 13⁄4" x 11⁄2" 4,4 x 3,8 0,69 lb 0,31 kg

J. B01533WA Com alça
(exibida na pág. 23) 7" dia. x 10" H 17,8 dia. x 25,4 H 1 7" dia. x 10" H 17,8 dia. x 25,4 H 1,25 lb 0,57 kg

K. B01534WA Com alça
(exibida na pág. 23) 7" dia. x 12" H 17,8 dia. x 30 H 1 7" dia. x 12" H 17,8 dia. x 30 H 1,25 lb 0,57 kg

L. B01535WA Com alça
(exibida na pág. 23) 9" dia. x 12" H 23 dia. x 30 H 1 9" dia. x 12" H 23 dia. x 30 H 1,25 lb 0,57 kg

SUPORTES WHIRL-PAK®
Estes suportes foram projetados para acomodar todos os tamanhos das 
Bolsas Whirl-Pak®. Fabricados nos E.U.A. com aço de calibre 10 e 12 fundidos 
para criar articulações mais fortes e linhas retas. Têm um acabamento com 
revestimento em pó aplicado eletroestaticamente. O resultado é um aca-
bamento resistente e durável que transportará muitos materiais de laboratório 
e que é autoclavável. Máxima temperatura seca de 300° F (148° C) e húmida 
de 500° F (260° C). As dimensões listadas abaixo são aproximadas. O 
suporte B01048WA também pode ser usado para incubação, se posicionado 
de lado.

A B C

FE

D

G

H

I

Suportes E e 
I cabem na 

caixa de gelo 
Playmate®
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Nº no Cat. Capacidade SUPORTES
Bolsa Whirl-Pak® pg. oz. ml A B C D E F G H I J K L
B01067WA 5 1 29 • • • • •
B01009WA 5 2 58 • • • • •
B01064WA 5 2 58 • • • • •
B01040WA 6 100 • • • • • •
B01402WA 6 100 • • • • • •
B01417WA 6 100 • • • • • •
B01062WA 5 4 118 • • • • • •
B00679WA 5 4 118 • • • • • •
B01364WA 8 4 118 • • • • • •
B01472WA 7 4 118 • • • • • •
B00992WA 5 7 207 • • • • • •
B01385WA 6 7 207 • • • • • •
B01489WA 5 7 207 • • • • • •
B01254WA 6 300 • •
B01018WA 5 13 384 • • •
B01490WA 5 13 384 • • •
B01403WA 6 300 • •
B00736WA 5 18 532 • •
B01065WA 5 18 532 • •
B01365WA 8 18 532 • •
B01418WA 7 18 532 • •
B01429WA 7 18 532 • •
B01020WA 5 24 710 • •
B01063WA 5 24 710 • •
B01196WA 5 24 710 • •
B01253WA 19 24 710 • •
B01255WA 5 24 710 • •
B01297WA 5 24 710 • •
B01348WA 6 24 710 • •
B01401WA 8 24 710 • •
B00990WA 5 27 798 • • •
B01448WA 8 27 798 • • •
B01491WA 5 27 798 • • •
B00994WA 5 36 1.065 • • •
B01449WA 8 36 1.065 • • •
B01027WA 5 42 1.242 •
B01450WA 8 42 1.242 •
B01239WA 6 52 1.538 •
B01195WA 5 55 1.627 •
B01299WA 7 55 1.627 •
B01318WA 6 55 1.627 •
B01532WA 5 55 1.627 •
B01323WA 5 69 2.041 •
B01416WA 6 69 2.041 •
B01451WA 8 69 2041 •
B01515WA 5 69 2.041 •
B01445WA 5 92 2.721 •
B01446WA 5 123 3.637 •
B01447WA 5 184 5.441 •

ALÇA PARA OS SUPORTES
Uma alça universal para todos os 
tamanhos de suporte, tornando 
o transporte fácil e prático com 
apenas uma das mãos. Leve, forte 
e confortável para segurar. Anexa 
e destaca facilmente ao suporte, 
para que nunca seja um empecilho. 
Projetada para evitar que o suporte 
se incline quando em movimento. 
Comprimento total 18" (45,7 cm). 
Peso de postagem 0,50 lb (0,23 kg).
B01309WA

GELADEIRA PORTÁTIL NASCO PARA AMOSTRAS 
Projetada especificamente para um controle seguro da temperatura e proteção ade-
quada de amostras de leite.
Características:
• Paredes externas e internas de plástico ABS extremamente durável
• Isolamento de espuma de poliuretano nas paredes e na tampa
• Cavidades para as mãos quando em transporte
• Compartimento auxiliar para gelo. Projetado para que o transportador de leite 

possa cobrir e envolver as amostras com gelo quando deseje.
• Dimensões com tampa: 16" L x 143⁄4" C x 91⁄2" H (40,6 x 37,5 x 24,1 cm)
• Dimensões internas: 121⁄4" L x 137⁄8" C x 7" H (31,12 x 35,3 x 17,8 cm)
• Cor: Verde Pastel
C06115WA Geladeira com Tampa. Peso de postagem 12 lb (5,44 kg).  
C06115(A)WA   Somente a tampa. Peso de Postagem 2,75 lb (1,25 kg).  

Suportes Nasco para a Geladeira Portátil. Estes suportes comportam bolsas 
de 4 oz (118 ml) e se acomodam na Geladeira Portátil Nasco para Amostras de Leite 
acima (C06115WA). Veja as dimensões dos suportes na página 22. 
B00678WA 15 Compartimentos. Peso de Postagem 0,81 lb (0,37 kg).  
B00772WA 18 Compartimentos. Peso de postagem 0,94 lb (0,43 kg).  
B00677WA 21 Compartimentos. Peso de postagem 1,25 lb (0,57 kg).  

SUPORTES

ALÇA PARA OS SUPORTES
Uma alça universal para todos os 
tamanhos de suporte, tornando 
o transporte fácil e prático com 
apenas uma das mãos. Leve, forte 
e confortável para segurar. Anexa 
e destaca facilmente ao suporte, 
para que nunca seja um empecilho. 
Projetada para evitar que o suporte 
se incline quando em movimento. 
Comprimento total 18" (45,7 cm). 
Peso de postagem 0,50 lb (0,23 kg).
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Apanhador de Limo Nasco
O Apanhador de Limo Nasco faz a coleta de amostras de líqui-
dos rápida e fácil. Ele tem uma haste de alumínio ajustável, que 
se estende a partir de 4 até 61⁄2 pés (1,22 até 1,99 m). Envazes 
de amostra de diversos tamanhos (250 ml à 1.000 ml) são man-
tidos por um suporte de poliuretano e um anel de plástico com 
dispositivo de fecho ajustável. A haste vem com uma garrafa 
de 500 ml de polietileno. Veja acessórios na página 25. 
1 ano de garantia. Peso de postagem 3 lb (1,36 kg).
B01229WA

PINCEL ATÔMICO
Para escrever nas Bolsas Whirl-Pak® sem tarja para escrita, 
e em muitos outros produtos plásticos, este marcador à 
prova d'água, permanente, é ideal. Possui ponta fina facili-
tando a inscrição de números e letras; também tem um clipe 
para prendê-lo à roupa. Peso de postagem 0,06 lb (0,03 kg).
B01180WA

SELADOR POR IMPULSO TÉRMICO
Para uma vedação per-
manente de uma Bolsa 
Whirl-Pak®, este selador por 
impulso térmico, de mesa, 
oferece um meio rápido 
e eficiente para qualquer 
tipo de vedação de película 
termoplástica. Veda à prova 
de ar e de água. Extensão 
máxima de selamento é de 
8" (20 cm). 110V, 260 watts. 
220V disponível através de 
pedido especial. 
Peso de postagem 7 lb (3,17 kg).
B01311WA
Kit de Substituição para Selador Térmico 
Inclui duas tiras superiores para encaixar 
e dobrar, uma tira inferior para encaixar e 
dobrar, e dois fios de aquecimento. 
Peso de postagem 0,02 lb (0,01 kg).
B01444WA

MINI-AGITADOR 
MAGNÉTICO

Com este agitador compacto 
e leve, a falta de espaço na 
bancada do laboratório não 
será uma preocupação. Este 
agitador incorpora controles 

eletrônicos que permitem ao 
usuário regular a velocidade com 

grande precisão. Em adição ao 
controle da velocidade, um limitador 

assegura que a velocidade máxima não 
seja excedida. Também incorpora um disposi-

tivo que irá parar o motor de aceleração, quando o 
volume seja removido. O envoltório mede 120 x 120 x 
45 mm, construído de  plástico ABS para resistir aos 
produtos químicos mais fortes em um laboratório. 
Vem com uma barra de agitação magnética de 25 
mm de comprimento, com revestimento antiaderente. 
Para uso com as bolsas B01365WA, B01401WA, 
B01448WA e B01449. Capacidade máxima para agita-
ção: 1 litro. Faixa de velocidade: 100 rpm a 1,000 rpm. 
Peso de postagem 1,75 lb (0,79 kg).
SB25139WA

Testando a 
água em 

Bad Axe, MI

SB10190WA

BARRAS MAGNÉTICAS DE AGITAÇÃO SPINBAR® - SCIENCEWARE®
Barras de agitação octogonais com anel de pivô são feitas de imã Alnico envolto em 
uma camada antiaderente e de baixa fricção USP PTFE classe VI, aprovada pelo FDA. 
Durável e inerte, seu perfil octogonal proporciona maior área de superfície, expandindo 
a turbulência quando em comparação à superfície lisa das barras cilíndricas. Podem ser 
esterilizadas em autoclave. Conjunto de 4. Inclui uma unidade de cada Barra de Agitação 
das listadas abaixo. Peso de postagem 0,50 lb (0,23 kg).
SB50621WA
Barras de Agitação Individuais 
Peso de postagem 0,13 lb (0,06 kg).
SB07307WA  Tamanho 1⁄2" x 5⁄16"                   SB07309WA  Tamanho 11⁄2" x 5⁄16"
SB07308WA  Tamanho 1" x 5⁄16"                      SB07310WA  Tamanho 2" x 5⁄16"

Coletor Magnético Spinbar®. A Barra coletora de 3⁄8" (9,5 mm) de diâmetro, em 
polipropileno com um poderoso íman Alnico selado em uma extremidade e o 
formato de anel na outra, para pendurar. Comprimento de 12" (305 mm). 
Peso de postagem 0,06 lb (0,03 kg). 
SB10190WA
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AMOSTRAGEM DE LÍQUIDOS E LODOS

B01367WA

HASTE DE AMOSTRAGEM NASCO PARA BOLSAS WHIRL-PAK®
Especialmente projetada para adaptar-se à qualquer tamanho de bolsa, uma braça-
deira é utilizada para fixar a bolsa à haste. Mesmo em um córrego de fluxo rápido, a 
bolsa não vai se soltar. A haste em fibra de vidro ajustável extende-se desde 6 até 12 
pés (1,82 até 3,66 m), tem uma extremidade de ângulo variável, e vem com três anéis 
de retenção de diâmetros diferentes. Peso de postagem 5,50 lb (2,49 kg). 
B01367WA
Reposto do Suporte e aneis para a Bolsa. Peso de Postagem 0,75 lb (0,34 kg).
B01380WA

GARRAFAS DE BOCA LARGA
As garrafas são feitas a partir de polietileno de alta densidade e cor 
natural para uso em alimentos. São recicláveis mas, não estéreis nem 
autoclaváveis. As tampas de plástico têm um revestimento de vinil 
para garantir uma firme vedação.
1. B01243WA garrafa de 500 ml. Pacote de 12.
Peso de postagem 1,25 lb (0,57 kg).
2. B01244WA garrafa de 960 ml. Pacote de 12.
Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).

FIXADOR PARA O APANHADOR
Anéis de trava de plástico resistente fixam a garrafa de forma segura.
1. Anel Pequeno. Fixa garrafa de 500 ml. 
Peso de postagem 0,06 lb (0,03 kg).
B01219WA
2. Anel Grande Fixa garrafa de 960 ml. 
Peso de postagem 0,13 lb (0,01 kg).
B01220WA

KIT ASSENTOMÉTRICO
Este kit é utilizado em afluentes de 
água e em estações de tratamento 
de águas para avaliar a qualidade 
do lodo e da sedimentação. 
Também indica as características 
de separação de sólidos/ líquidos 
de amostras de lodo. O kit inclui 
um assentômetro de acrílico, 
espátula larga para mescla, tampa 
de pressão e instruções. É calibrado 
em percentagens de volume para 
o lodo assentado (SSV). O béquere 
comporta 47,3 oz (1,41 L), mede 41⁄2" 
(11,4cm) de diâmetro e tem 81⁄2" (21,6 
cm) de altura. Peso de postagem 1,25 
lb (0,57 kg)
B01173WA

C

B01456WA

A

COLETOR VAIVÉM NASCO
Quando coletando uma amostra em um fluxo horizontal, 
como um córrego ou esgoto, o Coletor Vaivém Nasco é 
projetado especialmente para esta aplicação! 
• Fim das dificuldades na coleta, permitindo diferentes 

ângulos, incluindo de 90°.
• Haste ajustável de fibra de vidro de 6 pés (1,83 m) 

extende-se até 12 pés (3,66 m) e a haste de 8 pés (2,44 
m) se extende até 24 pés (7,32 m) proporcionando 
longo alcance para qualquer situação de amostragem.

• A unidade vem com uma garrafa de polietileno de 
960 ml e a tampa tem revestimento de vinil para uma 
vedação à prova de vazamentos. A garrafa é fixada ao 
suporte de poliuretano e é mantida no lugar através 
de um anel de plástico com dispositivo de fechamento 
ajustável. Outros tipos de garrafas podem ser usadas, 
mas um outro tipo de fixador pode ser necessário para 
manter a garrafa no lugar. Um ano de garantia.

Coletor Vaivém de 12 pés (3,66 m). 
Peso de Postagem 5,50 lb (2,49 kg).
B01310WA 
Reposto para Fixação.
Para uso com B01310WA e 
B01367WA.
Peso de postagem 0,19 lb 
(0,09 kg).
B01456WA

Coletor Vaivém de 24 pés (7,32 m). 
Peso de postagem 10 lb (4,50 kg).
B01366WA
Reposto para Fixação. Para uso com 
B01366WA, Peso de postagem 0,25 lb (0,11 kg).
B01527WA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO
Punho para Haste de 6 pés (A). 
Peso de postagem 0,25 lb (0,11 kg).
B01529WA
Suporte para Garrafa. Peso de postagem 0,69 lb (0,31 kg). 
B01354WA
Rosca para Encaixe (C). Para uso com haste de 6 e 8 pés. 
Peso de Postagem 0,31 lb (0,14 kg). 
B01531WA

B01310WA

Haste de 
Amostragem

Linha de 
Amostragem

B01368WA

ACESSÓRIOS PARA COLETOR VAIVÉM & PARA COLETOR DE LIMO

1

1

2

2

LINHA DE AMOSTRAGEM NASCO 
PARA BOLSAS WHIRL-PAK®
Se a superfície do líquido está muito mais abaixo, 
use a linha Whirl-Pak® de nylon de amostragem, para 
alcançá-lo. Comprimento de 25 pés / 7,62 m. A peça princi-
pal de uretano pesado é especialmente projetada para fixar bolsas 
de até 69 oz (2.041 ml). O suporte utiliza um anel de fixação para prender a bolsa 
firmemente. Mesmo em um córrego de fluxo rápido a bolsa não vai se soltar. A unidade 
vem em um estojo de transporte conveniente, e com três tamanhos diferentes para os 
anéis de retenção que firmam a bolsa. Peso de postagem 2,50 lb (1,13 kg).
B01368WA

B01366WA

B01310WA
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C09250WA

C09251WA

C09252WA

C14516WA

O SLUDGE JUDGE®
• Projetado para a execução de leituras precisas em sólidos sedimentados com índice de 5% ou menos, em uma variedade 

de líquidos, a qualquer profundidade.
• Ideal para locais onde seja necessário níveis precisos de amostra de sólidos sedimentáveis em materiais não cáusticos.
• Vem com 3 seções de 5 pés (1,53 m) e com conectores do tipo parafuso.
• A seção superior possui um cordão de nylon para coletar e expelir a amostra.
• Seções individuais podem ser combinadas para atingir o comprimento necessário.
• Possui marcações á cada 1 pé (0,31 m) para identificar a quantidade de lodo no tanque.
• Não é autoclavável
• Não utilize em amostras de etanol ou mesclas de etanol carburante. Para essa finalidade consulte a Amostra de 

Combustível Nasco (B01477WA) na página 28.
• 1 ano de garantia.
Para utilizá-lo:
1. Submerja lentamente o Sludge Judge® até o fundo do tanque (figura 1).
• A válvula tipo bóia abre (figura A) permitindo que os materiais adentrem. 
• Puxe levemente o cordão, isso ativará a valvula de retenção (figura B), retendo a mistura 
dentro do tubo e eleve a unidade.
2. Quando a unidade estiver fora do líquido, a quantidade de sólidos na amostra pode ser 
lida (figura 2), utilizando as seções do tubo com marcações em incrementos de 1 pé (0,31 m). 
Para liberar o material, dê uma leve batida no pino localizado na parte inferior contra uma 
superfície dura, isto abrirá a válvula de retenção e irá liberar a amostra.

O Sludge Judge®
• Retém aproximadamente 3 oz por pé (89 ml por 0,31 m)
• Consiste de tubulação plástica de ¾” dia. e comprimento de 1,90 cm
• Não utilizar em líquidos acima de 165° F (74° C)
 *C09247WA de 15 Pés (4,60 m) Unidade completa do Sludge Judge.  
Peso de Postagem 3,25 lb (1,47 kg).

C09252WA de 5 Pés (1,53 m) Seção Superior com cordão.
Peso de postagem 1,25 lb (0,60 kg).

C09251WA de 5 Pés (1,53 m) Seção Extensora. 
Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).

C09250WA de 5 Pés (1,53 m) Seção Inferior com válvula. 
Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).

C14516WA Seção Superior Opcional com cordão 21⁄2 Pés (0,80 m). 
Peso de postagem 0,81 lb (0,37 kg).

B01387WA

B01388WA

B01389WA

O SLUDGE JUDGE® ULTRA — SUPER FORTE
• Para o máximo de resistência e rigidez
• Construído com policarbonato extremamente forte
• Tratado com estabilizador ultravioleta para reduzir a deterioração pelos raios nocivos do sol.
• Material muito rígido, minimizando flexão da unidade quando estiver cheia de água ou outros líquidos.
• Durável sob temperaturas frias e pode suportar o calor de até 280° F (138° C) com manuseio cauteloso.
• Tubo de diâmetro de ¾" (1,9 cm) e possui marcações em azul a cada 1 pé (0,31 m).
*B01386WA Sludge Judge® Ultra - Unidade completa.  
Peso de postagem 3,75 lb (1,47 kg).

B01387WA 5 Pés (1,53 m) Seção Superior com cordão. 
Peso de postagem 1,75 lb (0,79 kg).

B01388WA 5 Pés (1,53 m) Seção Extensora. 
Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).

B01389WA 5 Pés (1,53 m) Seção Inferior com Válvula.
Peso de postagem 1,75 lb (0,79 kg).

Extensão

Superior

Inferior

Superior

Inferior

Extensão

Seção Superior 
Opcional 

21⁄2 pés,  0,80 m  

1 2

Aberto Fechado

A.
Aberto

B.
Fechado

*Veja acessórios na página 28.

*Veja acessórios na página 28.

Indica que os produtos plásticos Nasco são fabricados sob um 
sistema de gestão de qualidade certificado, em conformidade 
com a ISO 9001 e ISO 13485.

ISO 9001
ISO 13485
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SLUDGE JUDGE®  NASCO

MOSTRADOR DE TANQUE NASCO – AMOSTRAGEM EM PROFUNDIDADE ESPECÍFICA 
Coletar uma amostra a uma profundidade específica é fácil com o Mostrador de Tanque Nasco. 
Oferecido como uma unidade de 10 pés (3,05 m) e composto de duas partes de 5 pés (1,53 m) que se enrroscam. 
Uma seção extensora está disponível para alongar a unidade. O tubo é feito de plástico especial resistente com 
diâmetro de 3⁄4" (1,9 cm). O Mostrador retém aproximadamente 3 oz por pé (89 ml por 30,50 cm). 
Para usá-lo:
1. Enrrosque as duas seções e submerja a unidade à profundidade específica exigida. O mostrador é marcado em 
incrementos de 1 pé (0,31 m).
2. Puxe e segure o cabo de aço inoxidável na parte superior (figura A), o qual irá abrir a válvula (figura B), 
permitindo a penetraçao do líquido.
3. Solte o cabo permitindo que a válvula feche (figura C), retendo a amostra.
4. Para liberar a amostra, segure o mostrador pelo meio a um ângulo aproximado de 15° e puxe o cabo, colo-
cando a extremidade sobre um recipiente adequado (Bolsa Whirl-Pak®), ou , dê uma leve batida no pino local-
izado na parte inferior contra uma superfície dura. Isto abrirá a válvula de retenção e irá liberar a amostra. O 
mostrador não é autoclavável. Não utilize em temperaturas superiores a 165° F (74° C).
 B01096WA de 10 Pés (3,05 m) Mostrador de Tanque.  Peso de postagem 2,50 lb (1,13 kg).

C09249WA Bolsa para Mostrador. Comporta quatro seções de 5 pés (1,52 m) de quaisquer produtos Sludge 
Judge®. Feita em lona de algodão. Peso de postagem 0,50 lb (0,23 kg).
B01097WA Seção Extensora. Seções de extensão de 5 pés (1,53 m) de comprimento estão disponíveis para 
alongar o Mostrador e vêm com cabo de aço inoxidável. Para adicionar uma extensão à unidade, desate o cabo 
original e remova-o, adicione o novo, e deslize o mesmo através de todas as seções. NOTA: Por causa da flexibi-
lidade do plástico, as unidades mais longas estão sujeitas a uma maior flexão quando preenchidas com líquido. 
Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).  

gord
ura

água

Aberto Fechado

AbertoFechado

B01356WA

B01361WA

B01357WA

SLUDGE JUDGE® II – MAIOR CAPACIDADE
• De tubo plástico de 11⁄4" (3,18 cm) de diâmetro externo, resultando uma unidade mais rígida quando armada.
• Retém 6 oz por pé (178 ml por 0,31 m).
• Não o utilize em líquidos sob temperaturas acima de 165º F (74º C).
 B01355WA Sludge Judge® II Unidade Completa.  Peso de postagem 4 lb (1,81 kg).
B01358WA de 5 Pés (1,53 m) Seção Superior com cordão. Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).
B01357WA de 5 Pés (1,53 m) Seção Extensora. Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).
B01356WA de 5 Pés (1,53 m) Seção Inferior com Válvula. Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).
B01361WA Escova de Limpeza de 6 Pés. Peso de postagem 1,25 lb (0,57 kg).

B01358WA

Estensão

Superior

Inferior

COLETOR NASCO PARA AMOSTRAS DE GORDURA
Para medir o nível de gordura em um tanque, o coletor de amostra de gordura foi projetado para amostragem de gordura líquida e óleos. 
Não irá funcionar em materiais sólidos ou semi-rígidos. O diâmetro interno de 13⁄8" (3,5 cm) permite que pequenas partículas de comida 
passem facilmente através da abertura da válvula durante a coleta. O tubo transparente facilita a vizibilidade e as marcações vermelhas à 
cada 1 pé (0,31 m) exibem a quantidade de gordura acumulada no tanque. Para uutilizá-lo, submerja lentamente a unidade até o fundo do 
tanque - a válvula se abrirá e o líquido penetrará no tubo. Levante o coletor para que a válvula se feche, retendo a amostra no interior e 
exibindo o nível de gordura. Para esvaziar, dê uma leve batida no pino localizado na parte inferior contra uma superfície dura. Isto abrirá 
a válvula de retenção e irá liberar a amostra. A unidade é feita de duas seções de 4 pés (1,22 m) que se enrroscam. Seções de extensão 
opcionais (abaixo) e ferramentas de limpeza estão disponíveis, veja página 29. 
B01322WA Unidade completa do Coletor Nasco para amostras de gordura.  Peso de postagem 3 lb (1,40 kg).
B01479WA Seção Superior Somente. Peso de postagem 2,25 lb (1,02 kg).
B01349WA Seção Extensora de 4 Pés (1,22 m). Peso de postagem 2,25 lb (1,02 kg).
B01480WA Seção Inferior Somente. Peso de postagem 2,25 lb (1,02 kg).

Fechado

Superior

C
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COLETOR COMPOSTO COLIWASA - PARA AMOSTRA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS
O Nasco COLIWASA permite uma amostragem representativa de resíduos multifásicos em uma vasta gama de viscosi-
dade, corrosividade, volatilidade e teor de sólidos. A unidade pode ser usada na maioria de resíduos líquidos armazena-
dos, exceto aqueles contendo acetonas, nitrobenzeno, dimetilformamido, óxido mesitilo e tetrahidrofurano. Seu desenho 
é simples e fácil de usar e permite uma coleta de amostra rápida, minimizando a exposição do coletor aos potenciais 
perigos provenientes dos resíduos. Fabricado em polietileno de alta densidade (HDPE) e projetado sob os padrões da 
EPA, o COLIWASA consiste de um tubo de 5 pés x 3⁄4" dia. (1,53 m x 1,9 cm dia.) e válvula de fechamento. O coletor retém 
aproximadamente 3 oz por pé (89 ml por 0,31 m). Não é autoclavável. Peso de postagem 2 lb (0,91 kg).
Para usar: 
1. Pressione a vareta e matenha nesta posição para manter a válvula fechada.
2. Submerja o COLIWASA ao nível desejado e puxe a haste aproximadamente 2" -  3" (5-8 cm) para abrir a válvula e 

coletar a amostra.
3. Empurre a vareta novamente para fechar a válvula e puxe o coletor para fora do líquido. Puxe a vareta liberando 

a amostra em um recipiente adequado OU mantenha a válvula ligeiramente aberta enquanto submergindo o 
COLIWASA no líquido para recolher a amostra desde a superfície até o nível desejado. Empurre a válvula para 
fechar, retire do líquido e esvazie em um recipiente. 

B01098WA

Seção Inferior

Extensão

Seção Superior

COLETOR DE AMOSTRAS DE COMBUSTÍVEL NASCO DE 6 PÉS COM TAMPA
Ideal para coleta de amostras de combustível nos tanques com diâmetro entre 38"- 64". O coletor é composto de uma peça de 6 pés (1,83 m) de PVC trans-
parente com uma tampa para a extremidade. Este coletor com tampa é perfeito para uma amostragem da essência ou uma amostra do fundo. Submerja o 
coletor até o fundo do tanque, coloque a tampa e colete a amostra; ou adicione a tampa primeiro, submerja e remova a tampa para uma amostra de fundo. 
Peso de postagem 2,25 lb (1,02 kg).
B01555WA

COLETOR DE AMOSTRA DE COMBUSTÍVEL NASCO
Para amostragem de combustíveis de etanol e mesclas de etanol carburante, o Coletor de Amostras de Combustível Nasco é eficiente e fácil de usar. É com-
posto de três seções de 5 pés (1,53 m) em PVC transparente, enrroscáveis, perfazendo um comprimento de 15 pés (4,60 m). Ao ser submergido no tanque, a vál-
vula tipo bóia se abre permitindo que o combustível penetre no tubo. Ao atigir o fundo do tanque, simplesmente levante o dispositivo de amostragem para cima 
e a válvula se fechará retendo a amostra no interior, e exibindo a essência do combustível nas determinadas seções. Para esvaziar, pressione o pino da extremi-
dade inferior da válvula contra a borda do tanque e o conteúdo irá fluir para fora. Limpe-o com água, sabão e com a Escova de Limpeza Nasco (B01291WA) exi-
bida na página 29. Peso de postagem 4 lb (1,81 kg).
B01477WA

Aberto Fechado

B01098WA
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C09000WA

C09414WA

COLETOR DE SOLO HOFFER 36" (0,92 M) 
O coletor possui uma sonda retirável exclusiva que oferece um perfil exato do solo para a profundidade 
completa da amostra. A superfície polida tem revestimento triplo em cobre, níquel e cromo para dar total 
resistência contra a corrosão. Limpe-o e estará pronto para a coleta de uma nova amostra. A sonda retrátil 
perfura o solo com um diâmetro ligeiramente menor que o diâmetro do tubo, permitindo que o núcleo ao 
penetrar no tubo não se quebre quando o dispositivo de amostragem é pressionado para o interior do solo. 
Perfil de abertura 141⁄4" (36,2 cm), diâmetro aproximado de 1" (2,54 cm). Peso de postagem 1,75 lb (0,79 kg).
C09000WA

SONDA DELUXE PARA SOLO
Simplifique seus procedimentos de amostragem com esta sonda para trabalho pesado com suporte de pé, 
fácil de usar em solos compactos. O êmbolo ejeta facilmente uma amostra de solo a partir do tubo pesado. 
Esta ferramenta de 36" (0,92 m) de comprimento coleta amostras de 10" (0,26 m) de profundidade e de 1" 
(2,54 cm) de diâmetro. Feita de aço inoxidável para uma longa vida útil. Peso de postagem 4,25 lb (1,93 kg).
C09414WA

BOLSA PARA AMOSTRA DE SOLO
Esta bolsa é usada para enviar a amostra para 
análise. Possui fundo quadrado vedado por 
calor, à prova de infiltrações. Possui capacidade 
aproximada de 28 oz (828 ml). Construída de papel 
branco acetinado de 50-lb revestido de polietileno 
de 5 mil. Vem com tira metálica para fechamento 
(anexada). Medidas da bolsa 33⁄8" L x 21⁄2" Fundo x 
73⁄4" H (8,56 x 6,35 x 19,7 cm). Caixa de 1.000. 
Peso de postagem 27 lb (12,25 kg).
B01528WA

ESCOVA PARA LIMPEZA
Após uso prolongado, resíduos e depósitos podem se formar dentro do Sludge Judge®. Esta escova para limpeza utilizada com detergente neutro e água 
morna ajudará a dissolver estes depósitos e à manter a unidade limpa para que as leituras sejam precisas. Feita de aço galvanizado com cerdas de poliéster. 
Desmonte o coletor e limpe cada seção separadamente. Utilize nos Sludge Judge® e Sludge Judge® Ultra (pág. 26). 6 pés (1,83 m) C. 1" (2,54 cm) dia. Cerdas. 
Peso de postagem 0,75 lb (0,34 kg).
B01291WA

BOLSA PARA TRANSPORTE
Comporta quatro seções de 5 pés (1,52 m) de quaisquer produtos Sludge Judge®. Feita em lona de algodão. Peso de postagem 0,50 lb (0,23 kg).
C09249WA

Acessórios 
para Sludge 

Judge®

KITS DE AMOSTRAGEM DO SOLO

Estes Kits de amostragem do solo são feitos com a melhor mão de obra e materiais. As 
peças são finamente usinadas para um produto final de superfície extremamente lisa 
e facilmente desmontável. As peças são marcadas á cada intervalo de 6", indicando a 
profundidade da amostragem.
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Vetor de
Bico DuploGraduação 

no Copo

B01569WA

B01263WA

B01265WA

B01267WA
B01266WA

CONCHAS DE POLIETILENO
As Conchas de Polietileno de alta densidade são utilizadas para remoção de amostras em grandes tanques. 
Leves e duráveis. Com punho que facilita um manuseio seguro. Bicos vertores e marcações estão em 
ambos lados. Em PVC. As conchas não são autoclaváveis.
B01569WA de 16 oz (500 ml), Haste de 11⁄2 pés. 4” (10,2 cm) dia. Peso de postagem 1,75 lb (0,79 kg)

B01263WA de 16 oz (500 ml), Haste de 3 pés (0,91 m). 4" (10,2 cm) dia. Peso de postagem 2,25 lb (1,10 kg).

B01264WA de 16 oz (500 ml), Haste de 6 pés (1,83 m). 4" (10,2 cm) dia. Peso de postagem 3 lb (1,36 kg).

B01265WA de 16 oz (500 ml), Haste de 12 pés (3,66 m) em 2 peças. 4" (10,2 cm) dia. 
Peso de postagem 7 lb (3,20 kg).

B01266WA de 32 oz (1.000 ml), Haste 3 pés (0,91 m). 53⁄8" (13,7 cm) dia. 
Peso de postagem 3 lb (1,36 kg).

B01267WA de 32 oz (1.000 ml), Haste de 6 pés (1,83 m). 53⁄8" (13,7 cm) dia. 
Peso de postagem 5 lb (2,26 kg).

B01268WA de 32 oz (1.000 ml), Haste de 12 pés (3,66 m) em 2 peças. 53⁄8" (13,7 cm) dia., (não exibido).
Peso de postagem 8 lb (3,62 kg).

KIT COMPLETO PARA 
MANIPULAÇÃO E 
MESCLAGEM DE LÍQUIDOS
Use este kit para aplicações industriais, 
de alimentos e ambiental, para facilitar a 
coleta amostras e sua mesclagem. O kit contém 10 
componentes intercambiáveis que são parafusáveis 
aos punhos através de roscas usinadas. Inclui pun-
hos de 11⁄2 pés (0,46 m), 3 pés (0,91 m), 6 pés (1,83 
m), três béqueres de imersão de dois bicos (250 
ml, 500 ml e 1.000 ml) com marcações de nível, 
duas pás para mesclagem (uma para sólidos e uma 
perfurada para mesclar materiais mais viscosos) e 
duas garrafas de PP graduadas, resistentes a quími-
cas (uma de 100 ml que cabe em cilindros e uma de 
500 ml que cabe vasilhames abertos). 
Peso de postagem 9 lb (4,08 kg).
B01568WA

B01264WA
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COLHERES E COLHARFOS 
ESTERILIZADOS NASCO
Onde são necessárias técni-
cas estéreis para coleta de 
amostras, estas colheres e 
colharfos esterilizados por gás 
são ideais para uso com as 
Bolsas Whirl-Pak®. São simples 
de usar e feitas de poliestireno 
resistente e durável. O procedi-
mento para uso livre de contami-
nação é abrir a bolsa, empurrar 
uma colher ou colharfo para fora e 
fechar a bolsa. Colheres e colharfos vêm 
em embalagem de 20. Um pacote de amostra grátis com 20 está disponível 
mediante solicitação.
B01041(A)WA  Colheres. Caixa de 100. Peso de postagem 1,25 lb (0,57 kg).

B01042(A)WA  Colharfos. Caixa de 100. Peso de postagem 0,88 lb (0,40 kg).

PÁS DE PLÁSTICO EXTRA 
GRANDES ESTERILIZADAS
Cada pá foi cuidadosamente 
lavada seguido o protocolo B da 
EPA, para aplicações no meio 
ambiente, e então seca e individu-
almente embalada em um bolsa 
de poliuretano e esterilizada por 
radiação gama. Pronta para apli-
cações em alimentos, produtos 
farmacêuticos e outras. 

B01459WA  Pá de polietileno 
de 16 oz (472 ml). Fundo redon-
do. Pacote de 50. 
Peso de postagem 7,50 lb (3,40 kg).

B01460WA  Pá de polietileno 
de 32 oz (946 ml). Fundo plano. 
Pacote de 25. 
Peso de postagem 13 lbs (5,90 kg).

B01461WA  Pá de polietileno 82 oz 
(2.425 ml). Fundo plano. Pacote de 24.
Peso de postagem 19 lbs (8,62 kg). B01461WA

B01460WA

B01459WA

B01161WA

B01306WA

B01160WA

B01159WA

MINI PEGADOR ESTERILIZADO STERILWARE®
Esta ferramenta estéril e compacta proporciona a coleta de uma variedade de amostras evitando a 
contaminação durante o processo. A superfície interna estriada garante aderência. Embalados individu-
almente para proteger a esterilidade. Feito de poliestireno. Caixa de 25. Comprimento 41⁄4" (10,8 cm). 
Peso de postagem 1,25 lb (0,57 kg). 
B01409WA

COLHER ESTERILIZADA STERILWARE®
Projetada para recolher pequenas quantidades de material para amostragem. O 
cabo longo permite alcançar facilmente a amostra em áreas restritas e mantém 
as mãos longe da amostra. Feita de poliestireno. A Colher tem 7" (17,8 cm) de 
comprimento. Individualmente embalada em uma bolsa de polietileno e esteril-
izada. Capacidade de 1 colher de sopa (14,17 ml). Caixa de 200 colheres. Peso de 
postagem 6 lb (2,72 kg).
B01306WA

COLHER ESTERILIZADA PARA 
AMOSTRAS STERILWARE®
Para a amostragem de semi-sólidos, 
líquidos viscosos ou materiais a granel, 
esta colher de poliestireno é forte e fácil 
de manusear. A curvatura comporta 0,85 
oz (25 ml) e tem 10" (25,4 cm) de compri-
mento. Embaladas individualmente para 
proteger a esterilidade. Caixa de 25. 
Peso de postagem 3 lb (1,36 kg).
B01408WA

PÁS ESTERILIZADAS 
STERILWARE®
A Pá feita de uma peça de poliestireno 
moldado com cabo extra-longo, tem a 
forma perfeita para uma amostragem 
rápida. Contornos arredondados evitam 
retenção de material. Caixa de 100, 
embaladas individualmente.

B01161WA  Pás de 81⁄2" (21,6 cm). 
Capacidade de 8 oz (250 ml). 
Peso de postagem 15 lb (6,80 kg).

B01160WA  Pás de 811⁄16" (22,1 cm)  
Capacidade de 4 oz (125 ml). 
Peso de postagem 6,50 lb (2,95 kg).

B01159WA  Pás de 8" (20,3 cm). 
Capacidade de 2 oz (60 ml). 
Peso de postagem 4,75 lb (2,15 kg).

PÁS DETECTÁVEIS ESTERILIZADAS 
SENSE-ABLE™ ESTERILWARE®
Estas pás podem ser detectadas por 
equipamentos padrões para detecção de 
metais e equipamentos de raio-x. 
A fórmula patenteada é uniformemente 
distribuída ao longo de toda a pá - qual-
quer parte dela pode ser detectada em 
locais idôneos. Com cabos longos, e 
capacidade de 2 e 4 oz proporcionam 
maior aderência e aumentam a distância 
entre a mão e a amostra reduzindo uma 
potencial contaminação. A cor preta das 
pás proporciona maior contraste de cores 
com o material e reduz a chance de que 
sejam deixadas no produto acidental-
mente. Atendendo aos níveis requeridos 
pelo FDA, o poliestireno de alto impacto é adequado para utilização em indús-
trias de processamento de alimentos e produtos farmacêuticos. A pá vem 
embalada individualmente em bolsas de polietileno e esterilizada por raios 
gama – pronta para ser usada uma vez e descartada. Caixa de 100 pás.
B01512WA  2 oz (60 ml).
Peso de postagem 6 lb (2,72 kg).

B01513WA  4 oz (125 ml).
Peso de postagem 8,50 lb (3,86 kg).

B01514WA  8 oz (250 ml).
Peso de postagem 17 lb (7,71 kg).

A superfície estriada 
garante aderência!

B01514WA

B01513WA

B01512WA

ACESSÓRIOS ESTÉREIS PARA AMOSTRAS SECAS

PÁ DE AÇO INOXIDÁVEL
Esta colher de aço inoxidável tem uma capacidade de 
5 oz (148 ml). Perfeita para amostragem de pó, solo, 
cascalho e outros materiais. A Pá mede 21⁄2" L x 9" C 
(6,4 x 23 cm). Pacote de 12.
Peso de postagem 3,50 lb (1,59 kg).
B01344WA
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B01316WA

B01317WA

B01047WA

B01201WA

B01316WA & B01317WA

B01431WA

B01152WA

Orifício para não 
transbordar

0,68 oz (20 ml). Haste de 27" (0,68 cm). Projetada para uso na indústria de 
laticínios, esta concha tem um orifício para não transbordar e haste curvada na extremi-
dade. Diâmetro externo é de aprox. 1" (25 mm). Peso de postagem 0,50 lb (0,23 kg).
B01201WA
2 oz (60 ml), Haste de 101⁄2" (26,7 cm). O diâmetro externo da concha é 
de aprox. 25⁄8 " (66 mm). Peso de postagem 0,31 lb (0,14 kg).
B01047WA

2 oz (60 ml), Haste de 18" (45,7 cm). O diâmetro externo da concha é 
de aprox. 25⁄8" (66 mm), dois bicos vertores. Peso de postagem 0,38 lb 
(0,17 kg).  
B01317WA
2 oz (60 ml), Haste de 3" (91,4 cm).  O diâmetro externo da concha é de 
aprox. 25⁄8" (66 mm), dois bicos vertores. Peso de postagem 0,44 lb (0,20 kg).
B01316WA

COLETOR DE PÓ MIPAW
Em conformidade com as especificações da IDF (International Dairy 
Federation) para a amostragem de leite em pó. Também ideal para 
amostragem de farinha, areia, cimento e produtos similares. Construído de 
latão cromado com punho de liga leve. Comprimento total 18" (45,7 cm). 
Peso de postagem 1,50 lb (0,68 kg).
B01334WA

CALADOR PIC
Especialmente útil para amostras simples em sacos de papel ou de polietileno, 
a ponta do amostrador perfura o saco com danos mínimos, penetra até 11" (28 
cm), e quando extraído, a amostra está pronta para ser derramada através do 
tubo oco. Feito de aço inoxidável com punho de alumínio anodizado. Tem com-
primento de 16" (40,6 cm), com 7⁄8" (19 mm) de diâmetro. 
Peso de postagem 0,50 lb (0,23 kg).
B01153WA

2 bicos 
vertores
2 bicos 
vertores
2 bicos 
vertores

CONCHAS EM AÇO INOXIDÁVEL

Nº Catálogo
Quantidade 
de Aberturas

Tamanho do 
Coletor*

Comprimento da 
Abertura*

Largura da 
Abertura*

Volume (onças 
fluidas – E.U.A.) Peso de Postagem

B01152WA 3 22" (56 cm) 3" (7,62 cm) 3⁄8" (0,95 cm) 0,68 oz (20 cc) 1,25 lb (0,57 kg)

B01430WA 3 34" (86 cm) 33⁄4" (9,53 cm) 3⁄8" (0,95 cm) 0,85 oz (25 cc) 1,50 lb (0,68 kg)

B01431WA 5 61" (156 cm) 4" (10,16 cm) 3⁄8" (0,95 cm) 1,12 oz (33 cc) 2,75 lb (1,25 kg)

*As dimensões são aproximadas.

CALADOR DE SETOR MULTIPRO
Uma ferramenta importante para amostragem de pós, grãos e outros materiais secos que podem se tornar não-homogêneos no recipi-
ente. É feito de alumínio anodizado e tem uma ponta afiada de aço inoxidável. O punho em formato T é girado para fechar as aberturas 
e a extremidade é inserida através da bolsa ou diretamente no material a granel a uma distância suficiente para cobrir todas as abertu-
ras. O punho em T é girado mais uma vez, para a coleta da amostra e em seguida girado para fechar e removido. 

COLETOR  "DIP"
Usado para amostragem de líquidos. O recipiente tubular com punho arredondado para acomodar os dedos permite a imersão em latas, 
garrafas, tanques, tinas, etc. Uma haste central com uma argola para o dedo ativa a válvula no fundo do recipiente para um esvaziamento 
rápido e conveniente. Ideal para amostragem de leite, creme de leite, soro de leite, suco de frutas, água e líquidos em geral. Construído em 
latão cromado. Capacidade de 1,8 oz (50 ml). Comprimento para imersão: 17" (43 cm). Comprimento total: 19" (490 mm). 
Medidas do recipiente: 3" H x 1" dia. (78 x 32 mm). Peso de postagem 0,63 lb (0,29 kg). 
B01516WA
Capacidade de 3,5 oz (100 ml). Comprimento para imersão: 18" (50 cm). Comprimento total: 20" (510 mm). 
Medidas do recipiente: 4" H x 21⁄2" dia. (100 x 40 mm). Peso de postagem 0,88 lb (0,40 kg).
B01335WA

B01335WA

As Conchas em aço inoxidável 18-8 para coleta de amostras podem ser utilizadas com a maioria dos líquidos. 
O material de qualidade e fino acabamento oferece economia e uso prolongado. As Conchas B01047WA, 
B01317WA e B01316WA são feitas em uma única peça, sem junções ou ranhuras evitando acúmulo de resíduos. 
Podem suportar temperaturas de até 800° C. Tem uso aprovado na indústria alimentícia pela NSF (uma orga-
nização internacional que desenvolve padrões e certifica produtos e serviços para a saúde pública e de segu-
rança).

Uma única 
peça, sem 

junções

Os produtos 
abaixo são 

autoclaváveis
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ACESSÓRIOS

FRASCOS GRADUADOS DE POLIPROPILENO
Os frascos de polipropileno de alto desempenho, não esterilizados, são ideais para 
uma ampla gama de líquidos e sólidos. Autoclaváveis e estanques, com alta resistência 
química. Oferecem um amplo espaço em branco para uma rotulagem clara, fácil e segura. 
Possuem boca larga para facilitar o enchimento e marcações impressas em mililitros e 
onças fluidas, permitindo estimar volumes remanescentes e/ou decantados. De polipro-
pileno bastante claro facilita a visualização do nível do fluido.
B01466WA 2 oz (60 ml). 31⁄4" (8,2 cm) alt. Peso de postagem 0,02 lb (0,01 kg).    
B01467WA 4 oz (125 ml). 33⁄4" (9,9 cm) alt. Peso de postagem 0,04 lb (0,02 kg).    
B01468WA 8 oz (250 ml). 53⁄4" (14,5 cm) alt. Peso de postagem 0,19 lb (0,09 kg).  
B01469WA 16 oz (500 ml). 61⁄2" (16,5 cm) alt. Peso de postagem 0,25 lb (0,11 kg).    
B01470WA 32 oz (1.000 ml). 81⁄4" (20,9 cm) alt. Peso de postagem 0,38 lb (0,17 kg).  

TAPETE ADESIVO
Fabricado a partir de uma 
extrusão de filme para revestimento adesivo 
para corte e embalagem, em um ambi-
ente de sala limpa. Estes tapetes com múltip-
las camadas controlam a contaminação e aju-
dam a conter e remover a poeira e a sujeira pro-
veniente de sapatos e rodas. Cada camada, das 
30 oferecidas, é 100% revestida com uma apli-
cação uniforme do adesivo e é livre de bol-
has e rugas. A camada base do tapete é reves-
tida com um adesivo que adere ao piso, e que pode facil-
mente ser removido, sem deixar resíduo. Compatível com várias mol-
duras ou pode ser colocado no piso sem o uso de uma. Cada camada é individual-
mente numerada de 1 a 30. Bordas retas, não-curvas. 18" x 36". Azul. Peso de postagem 11 lb (4,99 kg). 
B01576WA

 "Microrganismos nos ... frutos foram reti-
rados usando uma esponja estéril Whirl-
Pak ® “Especi-Sponge ® " e "três...fatias...
colocadas em bolsas Whirl-Pak ®". 
"... frutas inoculadas foram analisadas em 
bolsas Whirl-Pak ® , como descrito ante-
riormente."

-Jan Narciso, USDA-ARS

"Nós não paramos de nos gabar sobre a 
bolsa Whirl-Pak® Thio-Bag® desde que 
as conhecemos há cerca de três anos 
atrás. Temos utilizado as bolsas para 
coleta de amostras de água potável no 
nosso sistema municipal desde então. 
As bolsas são eficientes, eficazes, e nos 
pouparam uma quantidade enorme de 
tempo e dinheiro. Todo o nosso pes-
soal realmente gosta de usar as bolsas 
e aconselham à quem busca por um 
método mais eficiente e econômico de 
coleta de amostras de água. Você não irá 
se decepcionar!"

-Virgin Islands WAPA   
 

COMENTÁRIOS DE CLIENTES

ETIQUETA DE SEGURANÇA
Faça as Bolsas de amostra Trans-Pak® e outros 
recipientes à prova de manipulações com esta 
etiqueta de segurança exclusiva. Fornece evi-
dência imediata de adulteração! Feita de mate-
rial destrutível com um adesivo permanente 
que se rompe ao tentar removê-la. É impos-
sível retirar esta etiqueta por inteira! O tempo 
de assentamento aproximado da etiqueta é 
de aproximadamente 21⁄2 hs. Mede 13⁄8" L x 
65⁄8" H (3,4 x 16,6 cm). Pacote de 100. 
Peso de postagem 0,38 lb (0,17 kg). 

B01240WA

INCUBADORAS DE LABORATÓRIO
Estas incubadoras versáteis especialmente 
desenvolvidas para laboratórios que precisam 
de incubadoras confiáveis e compactas; para 
culturas, kits de teste, ovos, microbiologia e 
produtos biológicos. Temperaturas de até 62º C 
que pode ser mantida com precisão e uniforme-
dade. O controlador sensível ao calor mantém 
temperaturas ±1º C. A temperatura mínima é 
ambiente +2º C. Béqueres, frascos, placas de 
Petri, e bandejas com tubo de ensaio podem ser 
processadas ao mesmo tempo. Inclui termômetro 
seguro, sem mercúrio; aquecedor blindado para 
proteger contra derramamentos; Listado UL, 
porta visível; interior de alumínio. Já vem pronto 
para usar — não necessita montagem. 120V AC, 
120 watts para 0,7 pés cúbicos e 235 watts para 
2,0 pés cúbicos, tomada de três pinos.

Capacidade de 0,7 pés cúbicos. Interior: 12" 
L x 10" H x 10" P. Exterior: 127⁄8" L x 15" H x 103⁄4" P. 
Peso de postagem 23 lb (10,44 kg).
SB21186WA
Capacidade de 2,0 pés cúbicos. Interior: 18" L x 16" H x 
12" P. Exterior: 19" L x 21" H x 13" P. 
Peso de Postagem 41 lb (18,61 kg).
SB26217WA

33export@whirl-pak.com
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Mundialmente, a coleta de amostras continua a crescer de maneiras 
novas e excitantes. As Bolsas Whirl-Pak®  oferecem a maior 

variedade de tamanhos e estilos para  servir mercados variados!
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PARA PERGUNTAS/ COMENTÁRIOS
INFORMAÇÕES DE NOSSOS DISTRIBUDORES 

CONTATE NASCO:
export@whirl-pak.com

AMOSTRAS GRÁTIS Fabricada 
nos E.U.A.

Tenha um indicador visual instantâneo 
através das nossas bolsas de aba 
colorida!

Consulte a página 3.

Alimentos • Água • Leite e seus derivados • Ambiental • Microbiologia • Farmacêutica • Clínica • Forense • Veterinária • Nuclear • Cosméticos • Química 
Entomologia • Vida Marinha • Nutrição Animal • Estabilidade do Clima • Poluição • Saúde Infantil • Nutracêuticos • Reprodução Animal • Líquidos • Sólidos • Pós

Para uso em:
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Perímetro selado contínuo 
para máxima proteção.

Feita de polietileno mesclado, de alta resistência.

Guias para puxar resguardam 
a esterilidade ao abrir a bolsa.

Perfurações para 
fácil abertura.

Abas à prova de 
perfuração.

Nº do Catálogo 1209

Filme de polietileno virgem mesclado é esterilizado 
por gás após a fabricação.
Documentação de Esterilidade disponível à 
qualquer momento visitando whirl-pak.com

Aprovada pelo FDA para contato com alimentos

Fabricada sob o padrão ISO 9001

Fabricada nos E.U.A.

ABAS À PROVA DE PERFURAÇÃO
Um processo patenteado que extende a 
aba além das extremidades dos arames, 
eliminando as pontas a adas que podem 
perfurar a bolsa, luvas ou machucar a pele.

BOLSAS

     

Fitas internas e 
externas para 
longevidade.

Dois arames para 
facilitar a abertura, 
esvaziamento e 
fechamento.

PARA AMOSTRAS

comercial@lasdobrasil.com.brwww.lasdobrasil.com.br

Consulte nosso time de especialistas.
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