
REVESTIMENTO ANTIRRISCO
TECNOLOGIA DE PONTA EM RESISTÊNCIA A RISCOS

Soluções na produção óp�ca



REVESTIMENTO ANTIRRISCO

A Sa ta em tratamento de lentes, 
fornece soluções completas de reves to 
an o para atender as necessidades de qual-
quer ambiente de produção.

Para alcançar os melhores resultados em 
resistência a riscos, a Sa
variedade de equipamentos de alta tecnologia, 
com os devidos insumos e pr -
do a cada laboratório desenvolver sua solução 
individual.

Máquinas com capacidades diversas proporcio-
nam combinações perfeitas para cada aplicação: 
reves to por imersão ou rotação (dip e spin 
coa ada ou não, manual ou automa-

ada.

Escolher o reves to an o certo é a 
chave para o melhor resultado no tratamento 
das lentes. A Sa oporciona a combinação 
perfeita para alcançar a maior adesão e re-
sistência a craquelamentos e riscos.



• A Magna-Spin-Auto é ideal para complementar a linha 
automa ada ART da Sa to a Magna-Spin é 

a produções de baixo a médio volume.
• Fácil de manusear: “one piece flow” (fluxo de uma peça), 

não é necessário lote de lentes
• Sistema de laqueamento selado e livre de manutenção.
• Velocidade extremamente alta devido a cura por UV.
• Intensidade constante de luz ultravioleta devido a alimen-

tação contr are dos reatores eletrônicos.
• Projeto robusto para uma máxima durabilidade e alto 

rendimento.
•  Sistema de rotaç amente, de baixo 

atrito e menor desgaste dos motores e do mecanismo de 
giro. 

• Estação de carregamento auto-centrante baseado na 
massa da lente, em vez da geometria, para um reves -
mento uniforme (lentes não blocadas).

• Dosímetro opcional para o monitoramento real da ener-
gia da lâmpada.

• O sistema padrão de laqueamento duplo escolhe auto-
ma amente o verniz correto baseado no material da 
lente. Está disponível para a Magna-Spin a opção de de 
três vernizes com química baseada em solventes. 

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

ROTAÇÃO

Reves mento por rotação é a escolha certa para os labo- 
ratórios que querem uma produção menos complexa, 
baixo inves mento com maior velocidade no processo e a 
opção para a total automa zação do processo do reves - 
mento an rrisco. Usando a nova química baseada em sol-
ventes e não pigmentável, disponível para a série Magna- 
Spin, os laboratórios podem alcançar uma resistência a 
riscos extremamente alta não possível anteriormente.

Pr até 110 lentes/hora (baseada em solventes); 
até 120 lentes/hora (sólidos)

até 90 lentes/hora (baseada em solventes);  
até 100 lentes/hora (sólidos)

Dimensões (lxpxa) 3210 x 1302 x 1808 mm / 126 x 51 x 71 pol. 956 x 1100 x 1800 mm / 38 x 43 x 71 pol.

REVESTIDORAS POR ROTAÇÃO

Magna-Spin-Auto

• Alto volume
• Total automação
• Somente para 

lentes nos blocos 
Sa livre de 
Alloy 

• Incluído processo 
de limpeza sem 
toque

 

Opções de químicas:
• baseadas em solventes
• todos os sólidos (a de jan/2016)

Magna-Spin

• Baixo a médio volume
• Semiautoma ada
• Compa el com lentes nos  

blocos Sa livre de Alloy  
ou desblocadas

• Necessária limpeza prévia 
 
 
 

Opções de químicas
• baseadas em solventes
• todos os sólidos
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