ITEN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ENSAIOS LTDA.
“Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a
ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0323”.
Laboratório pertencente à RBLE.

Relatório de Ensaios de Produtos (REP):

nº.:

2009010-1/001

Emissão:

08.03.2021

Solicitante:
Endereço:

ELETRICBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAIXAS PARA COMANDO ELETRICO EIRELI
Avenida Dom Pedro I, 1573 – Jardim Guanciale – Campo Limpo Paulista/ SP
CEP: 13236-000
Fone: (11) 4812-3200
e-mail: brasil@tableplast.com (Kamila)

Fabricante:

ELETRICBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAIXAS PARA COMANDO ELETRICO EIRELI

Descrição da amostra: Caixa plástica para quadro de comando elétrico – Dimensões externas: 366x302x154 mm
Código/ referência:
Matéria prima: Polipropileno virgem/ Série de produtos: Série G/ Código: 2902
Proposta comercial:
2009010-1 Ordem de serviço: 2009010-1/001
Quantidade recebida:
Com lacre: ( )
Sem lacre: (X)
1 caixa + 18 placas
Início/ término dos ensaios: 27.10.2020 / 02.03.2021
Normas utilizadas:
- ASTM G155 - 13 - Standard Practice for Operating Xenon Arc Light Apparatus for Exposure of Non Metallic
Materials;
- ISO 14782: 1999 (15) - Plastics - Determination of haze for transparent materials;
- ABNT NBR 15820: 2018 - Caixa para medidor de energia elétrica - Requisitos.
- Ensaio(s) solicitado(s): Itens da NBR 15820 / Descrição do(s) ensaio(s):
8.11

Ensaio de resistência às intempéries

Incerteza de medição
dos ensaios:

Haze

U = 0,42 %

Transmitância

U = 0,98 %

NA: Incerteza de medição Não Aplicável.
Instrumentos utilizados:

Código:

Cronômetro

CRO

007, 008

Paquímetro

PAQ

008, 011

Radiometro UVA

RAD

002

Sensor termopar

SEN

065

Termo higrômetro

TEH

014, 022

Termômetro

TER

008

As condições específicas de ensaios, incluindo condições ambientais, quando não contempladas no relatório,
encontram-se disponíveis nos dados brutos específicos por um ano.

Observações: Este relatório poderá ser reproduzido, somente de forma total, mediante autorização do ITEN.
- Este relatório de ensaio é válido, exclusivamente, para a amostra ensaiada, não sendo extensivo a quaisquer lotes, ainda que
similares.
- Endereço e Local da realização das atividades do laboratório:
Avenida Victor Civita, 2064 – Jd. Santa Maria - Osasco - S.P. - CEP: 06149-225.
- Fones: (11) 3606-7373 / 3431-4145 - E-mail: rep@itensp.com.br / comercial1@itensp.com.br - Site: www.itensp.com.br
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Item da NBR 15820 / Descrição do(s) ensaio(s):
8.11 - Ensaio de resistência às intempéries
As amostras das partes externas da caixa, bem como das tampas não metálicas e dos visores, devem ser submetidas ao
ensaio de resistência a intempéries.
8.11.2 - Procedimento e sequência para realizar os ensaios
8.11.2.1 - Impacto por queda livre:
Este ensaio consiste em submeter seis corpos de prova, individualmente, ao impacto por queda livre de uma esfera de 1,5
kg a 2 m de altura, configurando uma força de 30 J, conforme a relação a seguir:
a) três corpos de prova de 60 mm x 60 mm, retirados da tampa ou visor;
b) três corpos de prova de 60 mm x 60 mm, retirados da base;
Os corpos de prova sujeitos ao impacto devem estar sobre uma superfície plana e rígida.
- Encontrado: Ensaio realizado conforme descrito, ver resultados em 8.11.4.1.
8.11.2.2 - Intemperismo artificial:
Este ensaio não pode ser realizado nos corpos de prova que foram submetidos ao ensaio descrito em 8.11.2.1.
Este ensaio deve ser realizado conforme o método A da ISO 4892-2 ou ASTM G155, com temperatura do painel preto a
63 °C, umidade relativa de 60 % e com irradiância de 0,35 W/m2 a 340 Nm, por um período total de ensaio de 3 000 h,
nos corpos de prova com as seguintes dimensões:
a) quatro corpos de prova de 60 mm x 60 mm, retirados da tampa e, ou dos visores;
b) três corpos de prova de 60 mm x 60 mm, retirados da base;
c) dois corpos de prova de 40 mm x 10 mm, retirados da tampa e, ou dos visores.
- Encontrado: Ensaio realizado conforme descrito, utilizando o método A da ASTM G155.
8.11.3 - Procedimento pós intemperismo artificial
Após os corpos de provas serem submetidos ao ensaio de intemperismo artificial, eles devem ser submetidos aos ensaios
descritos em 8.11.3.1 a 8.11.3.3.
- Encontrado: Ver itens 8.11.3.1 a 8.11.3.3.
8.11.3.1 - Impacto por queda livre:
Este ensaio tem como objetivo de verificar a resistência mecânica de seis corpos de prova, sub-metidos individualmente
ao impacto de uma esfera de 1,5 kg, posicionada a uma altura de 1,33 m que, em queda livre, representa uma força de 20
J sobre o corpo de prova, conforme relação a seguir:
a) três corpos de prova de 60 mm x 60 mm, retirados da tampa e, ou dos visores;
b) três corpos de prova de 60 mm x 60 mm, retirados da base.
Os corpos de prova sujeitos ao impacto devem estar sobre uma superfície plana e rígida.
- Encontrado: Ensaio realizado conforme descrito, ver resultados em 8.11.4.1.
8.11.3.2 - Determinação do Haze:
Um corpo de prova de 60 mm x 60 mm, retirado da tampa e, ou do visor, não submetido ao ensaio descrito em 8.11.3.1,
deve ser submetido ao ensaio para determinação do Haze, segundo a ISO 14782 ou ASTM D1003.
- Encontrado: NA (Não existem componentes transparentes).
8.11.3.3 - Determinação do porcentual de transmitância:
Dois corpos de provas de 40 mm x 10 mm, retirados da tampa e, ou dos visores, devem ser avaliados por
espectrofotômetro UV-vis para determinação de porcentual de transmitância à exposição aos raios UV.
A avaliação por equipamento espectrofotômetro de UV-vis, e feita no modo de porcentagem da transmitância no
comprimento de onda de 500 nm.
Utilizar um corpo de prova nas dimensões de 60 mm x 60 mm retirado da tampa e, ou do visor, como referência para o
ensaio de Haze antes do envelhecimento.
Utilizar dois corpos de prova nas dimensões de 40 mm x 10 mm retirados da tampa e ou dos visores, como referência
para o ensaio de transmitância antes do envelhecimento.
- Encontrado: NA (Não existem componentes transparentes).

Legenda:
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8.11.4 - Resultados:
8.11.4.1 - Os corpos de prova submetidos ao ensaio de impacto por queda livre, antes e após o ensaio de
intemperismo, não podem apresentar fissuras, deformações permanentes e, ou quebra.
- Encontrado:
Antes do intemperismo: Os corpos de prova não apresentaram fissuras, deformações permanentes ou quebra;
Após intemperismo: Os corpos de prova não apresentaram fissuras, deformações permanentes ou quebra.
8.11.4.2 - Os componentes externos, quando transparentes, devem apresentar Haze máximo de 30 % após o
ensaio de intemperismo.
- Encontrado: NA
8.11.4.3 - Os componentes externos, quando transparentes, pelo método UV-vis espectrofotômetro, devem
apresentar 85 % de transmitância mínima antes do intemperismo e, após o intemperismo, 65 % de transmitância
mínima.
- Encontrado: NA

“As opiniões e interpretações, expressas abaixo, não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”.
Observações finais: Sem observações.
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Anexo:

Amostra

Após intemperismo

Após impacto

Após envelhecimento

Após impacto
Legenda:
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