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1 Utilizando o tapete adesivo
1.1 Descrição do produto
1.1.1 Tapete adesivo

O Tapete adesivo é fornecido sob a forma de tapete 20 x 20 cm (8 x 8 in) que pode ser utilizado para 
prender frascos, garrafas, placas e outros equipamentos similares nas plataformas do shaker. Pode ser 
utilizado para cobrir completamente toda a superfície da plataforma ou combinado com acessórios 
enroscáveis, como racks e grampos de frasco. O Tapete adesivo pode ser facilmente removido e 
reposicionado desgarrando-o simplesmente da superfície. O Tapete adesivo e o Kit Adaptador de tapete 
adesivo (n.º de referência M1250-9504) são reutilizáveis e duram vários anos.

1.2 Instalação

1.2.1 Instruções

1. Remova a película plástica siliconada.

2. Remova o Tapete adesivo do molde plástico.

3. Instale o Tapete adesivo com a face superior em contato com a plataforma limpa.

4. Instale os frascos na face interna do Tapete adesivo pressionando-os firmemente.

1 Molde plástico.

2 Face interna do Tapete adesivo.

3 Face superior do Tapete adesivo.

4 Película plástica siliconada.
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1.3 Funcionamento

1. Teste o Tapete adesivo com todos os tipos de recipientes que deseja utilizar, nas mesmas condições 
(velocidade, temperatura e a mesma quantidade de material no recipiente) que deseja utilizar em seu 
processo. Se o recipiente se mover ou deslocar em tais condições, não o utilize para essa aplicação.

2. O Tapete adesivo tem duas superfícies e uma é mais adesiva do que a outra. Aplique o lado mais adesivo 
na plataforma e instale o frasco na superfície do lado menos adesivo.

3. Limpe vazamentos o mais rapidamente possível. Se pequenas quantidades de água entrarem em 
contato com o Tapete adesivo, deixe secar completamente antes da utilização. 

4. Para remover os frascos do Tapete adesivo, utilize uma pequena quantidade de água à volta do fundo do 
frasco, depois seque com um toalhete de papel depois de o frasco ser removido.

5. O Tapete adesivo pode ser limpo desgarrando-o simplesmente da plataforma e lavando-o com uma 
esponja e água ou uma solução com detergente. A força de adesão completa volta depois de o Tapete 
adesivo estar completamente seco.

É importante remover todos os resíduos de óleo ou graxa da superfície da plataforma antes de 
utilizar o Tapete adesivo. É possível utilizar qualquer produto de limpeza disponível no 
comércio.

O intervalo de temperatura recomendado para o Tapete adesivo é 15 °C – 45 °C.

CUIDADO! 

 A altas velocidades, o Tapete adesivo não é tão seguro como os grampos de frasco.
 A velocidade máxima a utilizar com o Tapete adesivo é 250 rpm para diâmetros de curso 

até 2,5 cm (1 in) e 200 rpm para diâmetros até 5,1 cm (2 in).

CUIDADO! 

 Não utilize o Tapete adesivo em shakers de banho-maria.

AVISO! 

 Não deve exercer força excessiva para remover os frascos do Tapete adesivo. Isso pode 
resultar em danos materiais.

AVISO! 

 Se o Tapete adesivo for utilizado em uma incubadora shaker ou ambiente incubado 
durante longos períodos de tempo, poderá ser difícil remover os frascos do Tapete adesivo. 
Para evitar uma possível quebra, utilize o procedimento descrito acima para remover os 
frascos em segurança.
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1.4 Dados técnicos
1.4.1 Especificações

Tapete adesivo

Dimensões 20 x 20 cm (8 x 8 in)

Intervalo de temperatura 15 °C - 45 °C

Velocidade máxima 250 rpm (para diâmetros de curso até 2,5 cm)

200 rpm (para diâmetros de curso até 5,1 cm)

Altitude 2000 m

Número de referência M1250-9700
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