Introdução às impressões
digitais latentes

®

AS IMPRESSÕES DIGITAIS LATENTES

De modo geral, as impressões latentes podem ser descritas como aquelas deixadas na cena do crime.
Tais impressões podem estar visíveis ou não: Impressões latentes visíveis são aquelas que mostram
detalhes das papilas que podem ser identiﬁcados pelos dedos contaminados com substâncias tais
como sangue, tinta, gordura ou sujeira e que, naturalmente deixam um contraste sobre o seu fundo,
ou são produzidas quando impressões digitais são pressionadas contra superfícies plásticas (que se
deformam), tais como betume, alcatrão, superfícies com película aderente, cera e queijo. As verdadeiras
impressões latentes ("escondidas") não são visíveis a olho nu, e consistem substancialmente apenas de
secreções naturais da pele humana. Tais impressões exigem tratamento para que se tornem visíveis.
Esse tratamento é chamado "revelação de impressão latente".
Para revelar as impressões latentes, o especialista faz uso de alguns processos químicos ou físicos, nos
quais as reações com as secreções da pele farão com que a impressão latente contraste com seu fundo.
Escolher a ferramenta correta para a revelação é o principal componente do trabalho de um especialista
em impressões latentes. Para começar a entender como escolher a ferramenta correta, é necessário ter
algum conhecimento da composição química da impressão digital.
A maioria das impressões digitais consistem de secreções das glândulas da pele. São responsáveis os
seguintes tipos de glândulas: glândulas écrinas, glândulas sebáceas e glândulas apócrinas.
As GLÂNDULAS ÉCRINAS secretam grande parte de água com contaminantes inorgânicos e orgânicos.
Os componentes inorgânicos deste tipo de secreção incluem cloretos, íons metálicos, amônia, sulfatos
e fosfatos. Os componentes orgânicos incluem subprodutos do metabolismo, tais como aminoácidos,
ureia, ácido láctico,colina, ácido úrico, creatina e açúcares.
As GLÂNDULAS SEBÁCEAS
são secretoras de substâncias
gordurosas ou oleosas. Elas
incluem compostos orgânicos
tais como ácidos graxos e
glicerídeos, bem como alcoóis e
hidrocarbonetos.

GLÂNDULAS
ÉCRINA
SEBÁCEA

INORGÂNICOS
cloretos, íons metálicos,
amônia, sulfatos e
fosfatos
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impressões latentes

ORGÂNICOS
aminoácidos, ureia, ácido
láctico, colina, ácido úrico,
creatinina e açúcares
ácidos graxos e glicerídeos,
álcool e hidrocarbonetos

As GLÂNDULAS APÓCRINAS
secretam citoplasma e de
íons como sódio, potássio
proteínas, carboidratos e
APÓCRINA
e ferro
materiais nucleares, incluindo
colesterol
compostos inorgânicos tais como
o ferro iônico, e compostos orgânicos, tais como proteínas, hidratos de carbono e de colesterol.
Para que uma revelação de impressão latente seja bem sucedida, é necessário escolher um agente
que reaja com alguma combinação destes componentes, mas não com a superfície onde se encontra
a impressão. No entanto, apenas os componentes existentes em uma impressão digital e a quantidade
de concentração está sujeita a alterações. Fatores tais como idade, exposição ao meio ambiente e à
superfície em que se apresentam têm efeitos importantes. Água e álcool são os primeiros componentes
perdidos em uma impressão. Assim, os agentes que reagem principalmente com água terão menos
efeito conforme o tempo passa, no entanto, os agentes que tem como base reações com constituintes
oleosos podem apresentar melhores resultados. É claro que a superfície sobre a qual a impressão é
colocada pode agir na absorção ou difusão dos componentes oleosos, não deixando nenhum sinal
discernível nas papilas.
Pode ser necessário que o perito em impressões latentes tenham que utilizar diversos reveladores em
sequência. Contudo, muitas reações de revelação são destrutivas, uma vez que elas alteram a natureza
química dos componentes da impressão digital com os quais reagem. Quando ocorre essa destruição,
o produto químico não pode mais ser detectado na impressão. É essencial que o perito compreenda a
sequência aceita de uso dos produtos reveladores de impressões digitais.

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

A SIRCHIE é
mundialmente
reconhecida como
líder em revelação de
impressões latentes.
Houve grande evolução nos
métodos e processos de revelação
de impressões latentes. Existe
hoje um grande número de
procedimentos e produtos que
empregam tecnologias novas e
antigas.
A SIRCHIE oferece uma linha
completa de produtos para a
revelação e processamento de
impressões latentes.
Estes produtos incluem uma
grande série de aplicadores e
pós regulares e magnéticos para
impressões digitais latentes, bem
como uma linha excepcional de
pós fluorescentes.
Além disso, a SIRCHIE oferece
uma linha completa de reagentes
reveladores para impressão
latente, incluindo ninidrina, nitrato
de prata, DFO (1,8-diazafluoreno9-um) e cianoacrilato (Super Cola).
O levantamento, transporte e
armazenamento apropriado
das impressões latentes se faz
tão importante quanto a sua
revelação.
A SIRCHIE oferece uma linha
superior de fitas levantadoras e
acessórios que atendam a essas
exigências.
Todo profissional em
cumprimento da lei deve
optar pela SIRCHIE durante a
investigação de cenas de crimes
em busca de impressões digitais
latentes.
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Revelação de
impressões latentes
PÓS

PÓS

Os pós aderem tanto a depósitos de água quanto de gordura. Eles são geralmente muito úteis em
impressões "frescas" (que aconteceram recentemente). Deve-se usar um pó que tenha contraste com o
fundo. São úteis em qualquer superfície seca, relativamente macia, não aderente. Deve ser usado após
ﬂuorescência a laser. Pode ser usado antes da ninidrina e depois do cianoacrilato. Os resultados podem
variar de acordo com o perito. Levante as impressões reveladas por meio de técnicas de fotograﬁa ou
métodos convencionais.

PÓS FLUORESCENTES
PÓS FLUORESCENTES

Os pós feitos a partir de materiais ﬂuorescentes oferecem mais vantagens em relação aos pós
convencionais. A aplicação deve seguir os mesmos procedimentos dos pós convencionais. Os
levantamentos podem ser feitos por meio de fotograﬁa ou pelos modos convencionais. Os pós
ﬂuorescentes são muito úteis principalmente quando a impressão se encontra em um fundo mesclado.
Nesse caso é necessária uma fonte de luz forense ou ultravioleta.

IODO

DFO

IODO

Os vapores de iodo reagem com óleos e depósitos de gordura produzindo temporariamente um
produto de reação de coloração amarelo-amarronzada. O iodo é muito útil para impressões frescas
sobre superfícies não metálicas, porosas e não porosas. As impressões reveladas devem ser ﬁxadas ou
fotografadas imediatamente porque a reação desaparecerá rapidamente. O iodo deve ser usado antes
da ninidrina e do nitrato de prata.

DFO

DFO, 1,8 diazoﬂuoreno-9-um, é uma substância análoga à ninidrina ﬂuorescente que pode revelar
até 2,5 vezes mais impressões que a própria ninidrina. Ela é bastante útil em superfícies porosas,
especialmente sobre papel. A revelação pode ser acelerada através da aplicação de calor controlado.
Deve ser usado antes da ninidrina. O DFO também é útil para revelar manchas leves de sangue. Ela
requer uma fonte de luz especial, tal como o BLUEMAXX™ ou fontes de luz alternativas MMX300.

NINIDRINA
NINIDRINA

A ninidrina reage com aminoácidos produzindo um produto de reação de cor roxa chamado "Púrpura
de Ruhemann". É útil em superfícies porosas, especialmente papel. O tempo de revelação é de até
10 dias, mas pode ser acelerado através da aplicação de calor e umidade. A ninidrina deve ser usada
depois do iodo e antes do nitrato de prata. A ninidrina não é útil em itens que foram expostos à água.

NITRATO DE PRATA

NITRATO DE PRATA

O Nitrato de prata reage com cloretos nas secreções da pele para formar o cloreto de prata, com
um resultado da revelação de cor acinzentada quando exposto à luz. Após a revelação, a impressão
deve ser fotografada imediatamente, pois a reação pode eventualmente (e permanentemente) acaba
preenchendo o fundo sobre o qual está a impressão. Indicada para papéis, papel cartolina, plásticos
e madeira clara não envernizada. Deve ser empregada após aplicação do iodo e da ninidrina. Seu
resultado também é inócuo em artigos que tiverem sido expostos à água.
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REVELADOR FÍSICO

O revelador físico é um outro revelador à base de prata que reage para formar um produto de reação de
cor cinza-escuro. Indicado para papéis, papel cartolina, plásticos e madeira clara não envernizada. Deve
ser empregado após aplicação do iodo e da ninidrina. Apresenta bons resultados em itens que foram
expostos à água.

REAGENTE DE PEQUENAS PARTÍCULAS

O reagente de pequenas partículas é uma suspensão de ﬁnas partículas de dissulfeto de molibdênio.
Ele adere aos componentes gordurosos das secreções da pele para formar um depósito acinzentado
Após a revelação, as impressões devem ser fotografadas imediatamente porque o produto dessa
reação é muito frágil. As impressões reveladas precisam ser cuidadosamente levantadas com o uso dos
métodos convencionais. Disponível em escuro, claro e UV.

CIANOACRILATO (VAPORIZAÇÃO COM COLA)

Revelação de
impressões latentes
REVELADOR FÍSICO

REAGENTE DE PEQUENAS PARTÍCULAS

CIANOCARILATO

Os vapores de cianoacrilato reagem (polimerizam) com águas e outros possíveis componentes das
impressões digitais para formar um depósito duro e esbranquiçado. É muito útil na maioria das
superfícies não porosas e algumas superfícies porosas. O cianoacrilato produz excelentes resultados
em isopores e sacos plásticos. É necessário aplicar pó sobre as impressões reveladas ou então tratá-las
com corantes ﬂuorescentes, como o ardrox e o amarelo básico para realçá-las.

PÓ PARA SUPERFÍCIES COM FACE ADESIVA

O pó para superfícies com face adesiva se ﬁxa às impressões digitais de plásticos na face adesiva de
ﬁtas. Produz excelentes resultados em ﬁtas de cores claras ou transparentes, incluindo ﬁtas isolantes,
ﬁta crepe, esparadrapo cirúrgico, ﬁtas adesivas dupla face, ﬁtas e rótulos de embalagens claras e de
reforço. Esse processo envolve umedecer as ﬁtas.

PÓ PARA SUPERFÍCIES
COM FACE ADESIVA

FLUOROCROMOS

Impressões podem ser tratadas com corantes especiais chamados de ﬂuorocromos, os quais facilmente
ﬁcam ﬂuorescentes e se ligam aos depósitos das impressões. São úteis com lanternas forenses como
a BLUEMAXX™ da SIRCHIE. O DFO é uma substância análoga à ninidrina ﬂuorescente que pode
revelar até 2,5 vezes mais impressões que a própria ninidrina. É bastante útil em superfícies porosas.
A revelação pode ser acelerada através da aplicação de calor controlado. É necessário ter uma fonte
de luz especíﬁca como a BLUEMAXX™ da SIRCHIE. Amarelo Básico, ardrox e rodamina são corantes
especialmente úteis em combinação com o cianoacrilato.

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

FLUOROCROMOS
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LISA e NÃO POROSA

Guia de consulta sobre
superfícies
IRREGULAR e NÃO
POROSA

PAPEL e PAPELÃO

EMBALAGENS PLÁSTICAS

LISA E NÃO POROSA

Essa categoria inclui vidro, moldagem de plásticos rígidos (não inclui metal bruto) e superfícies tratadas
com tinta ou verniz. Pós, iodo, reagente de pequenas partículas e cianoacrilato/corantes ﬂuorescentes
podem ser usados sobre essas superfícies.

IRREGULAR E NÃO POROSA
VINIL LEVE (PVC),
BORRCAHA e COURO

Superfícies irregulares ou texturizadas e moldagens de plásticos granulados estão nessa categoria. Os
pós normalmente são impróprios para essas superfícies. Use o reagente de pequenas partículas ou o
cianoacrilato/corantes ﬂuorescentes.

PAPEL E PAPELÃO

Essas superfícies incluem papel e papelão (inclusive placas de gesso) que não tenham sido enceradas
ou plastiﬁcadas. Trate com iodo, ninidrina, DFO, nitrato de prata ou revelador físico. Entretanto, os pós
são geralmente insensíveis às impressões digitais mais antigas.

MATERIAL DE EMBALAGENS PLÁSTICAS
METAIS (NÃO TRATADOS)

Nesta categoria estão incluídos polietileno, polipropileno, acetato de celulose e superfícies de papel
laminado. Utilize iodo, reagente de pequenas partículas, cianoacrilato/corantes ﬂuorescentes e pós. O
cianoacrilato é particularmente útil em isopor.

VINIL LEVE (PVC), BORRACHA E COURO

Esse grupo abrange superfícies de couro sintético e películas adesivas. Utilize iodo, reagente de
pequenas partículas, cianoacrilato e pós.

METAIS (NÃO TRATADOS)

Estas incluídas superfícies metálicas brutas e não tratadas. Não abrangem superfícies metálicas que
foram pintadas ou laqueadas. Use o reagente de pequenas partículas, pós, cianoacrilato/corantes
ﬂuorescentes e pós.

MADEIRA SEM ACABAMENTO
MADEIRA SEM
CAABAMENTO

Essa categoria inclui superfícies de madeira sem acabamento que não foram pintadas ou tratadas.
Trate-as com ninidrina. Use pós em madeira lisa e nitrato de prata ou revelador físico em madeiras
claras.

CERA E SUPERFÍCIES ENCERADAS

A esse grupo pertencem artigos feitos de cera (como velas) e papel revestido com cera, papelão e
superfícies de madeira. Tratado com pós não metálicos e cianoacrilato/corantes ﬂuorescentes.

SUPERFÍCIES COM REVESTIMENTO ADESIVO

Esta categoria inclui ﬁtas e superfícies similares que provavelmente não dissolvem em água. Uso de
pós em superfícies adesivas.

CERA E SUPERFÍCIES
ENCERADAS

REVESTIMENTO
ADESIVO
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SUPERFÍCIE

MÉTODO DE TRATAMENTO

Lisa e não porosa
Irregular e Não Porosa
Papel e Papelão
Embalagens plásticas
Vinil leve (PVC), Borracha e Couro
Metal (Não tratado)
Madeira sem acabamento
Cer e Superfícies Enceradas
Superfícies com Revestimento Adesivo

pós, iodo, reagente de pequenas partículas, cianoacrilato/ corantes fluorescentes
reagente de pequenas partículas, cianoacrilato/corantes fluorescentes
iodo, ninidrina, dfo, nitrato de prata, revelador físico, pós
iodo, reagente de pequenas partículas, cianoacrilato/corantes fluorescentes e pós
iodo, reagente de pequenas partículas, cianoacrilato, pós
reagente de pequenas partículas, pós, cianoacrilato/corantes fluorescentes
ninidrina, pós, nitrato de prata, revelador físico
pós não metálicos, cianoacrilato/corantes fluorescentes
pós para superfícies com face adesiva
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Pós Volcano pesado para
impressões latentes
PÓ VOLCANO "HI-FI" PARA IMPRESSÕES LATENTES

A SIRCHIE ®oferece pós volcano "HI-FI" para impressões latentes com a melhor sensibilidade,
capacidade de aderência e reprodução em relação a qualquer pó disponível no mercado. Utilize-os para
obter resultados excelentes.

CONTE DES
SOLICI RANDES
G
TOS EM DADES!
I
T
N
A
QU

3785 ml (128 oz.)

Revelação de
impressões latentes
Uso do pó correto:
A consideração mais importante a ser
feita ao revelar impressões latentes
é utilizar o pó correto e adequado.
É por essa razão que as seguintes
características de pós devem ser sempre
observadas:
1. A SENSIBILIDADE DO PÓ ÀS
SECREÇÕES
2. AS CAPCAIDADES DE ADERÊNCIA
DO PÓ
3. AS CAPCAIDADES DE REPRODUÇÃO
DO PÓ

1893 ml (64 oz.)

Evitar contaminação do pó:
Para evitar a contaminação do pó com
o resíduo a partir da superfície a ser
processada, não mergulhe o pincel
diretamente no frasco do pó. Meça uma
pequena quantidade (quanto menos,
melhor) em uma folha de papel em
branco e pegue o pó dessa superfície.

Aplicação do pó:

59 ml (2 oz.)

473 ml (16 oz.)
237 ml (8 oz.)

Limpe cuidadosamente a superfície a
ser examinada com o pincel ou bastão.
Alguns examinadores preferem um
movimento oscilante, enquanto outros
preferem limpar de um lado a outro e,
em seguida, de cima para baixo. Escolha
a técnica que funciona melhor para você.

OBSERVAÇÃO: Todos os pós para impressões latentes da SIRCHIE são acondicionados com cápsulas dessecantes para armazenar
períodos prolongados (mais de 12 meses), sem contaminação de umidade.

PÓ VOLCANO "HI-FI" PRETO ACETINADO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O mais popular de pós de óxido latentes, o Petro Acetinado é produzido por micromoagem para
garantir a melhor qualidade e é um dos pós mais versáteis disponíveis. A Sirchie tem aplicado esta
mesma fórmula por mais de sessenta anos, o que comprova sua popularidade. Utilize o preto acetinado
sobre superfícies não porosas como: madeira pintada, metal e a maioria das superfícies de plástico.
Este pó oferece contraste de alta qualidade em superfícies de cores claras.

Nº CATÁLOGO
101L
BPP098
BPP0916
BPP0964
BPP09128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 473 ml (16 oz.)
Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 1893 ml (64 oz.)
Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 3785 ml (128 oz.)

Preto Acetinado

PÓ VOLCANO "HI-FI" CINZA ACETINADO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Excelente por processar superfícies tanto claras como escuras, o Cinza Acetinado tem o mesmo
processo de fabricação de micromoagem do Preto Acetinado, mas oferece a ﬂexibilidade como um
meio multiuso para revelar impressões latentes em muitas superfícies não porosas. O Cinza Acetinado
oferece extra sensibilidade a secreções minúsculas da pele e sua qualidade impecável produz
resultados uniformes.

Nº CATÁLOGO
102L
BPP398
BPP3916
BPP3964
BPP39128

DESCRIÇÃO
Pó "Hi-Fi" cinza acetinado, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" cinza acetinado, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" preto acetinado, 473 ml (16 oz.)
Pó "Hi-Fi" cinza acetinado, 1893 ml (64 oz.)
Pó "Hi-Fi" cinza acetinado, 3785 ml (128 oz.)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

Cinza Acetinado
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Pós Volcano para impressões
latentes
PÓ VOLCANO "HI-FI" BRANCO INDELÉVEL PARA IMPRESSÕES LATENTES

O branco indelével é o mais branco dos pós brancos que podemos encontrar. A uniformidade de sua
qualidade e a textura garante os melhores resultados possíveis em superfícies escuras não porosas.
Perfeitamente micromoído, o branco indelével tem a máxima aﬁnidade com as mais fracas secreções da
pele.

Nº CATÁLOGO

Branco Indelével

103L
BPP198
BPP1916
BPP1964
BPP19128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó "Hi-Fi" branco indelével, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" branco indelével, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" branco indelével, 473 ml (16 oz.)
Pó "Hi-Fi" branco indelével, 1893 ml (64 oz.)
Pó "Hi-Fi" branco indelével, 3785 ml (128 oz.)

PÓ VOLCANO "HI-FI" VERMELHO BRILHANTE PARA IMPRESSÕES LATENTES

O vermelho brilhante contém uma fórmula incrivelmente especial para uso em superfícies não porosas,
qualquer superfície em que é recomendado o uso de pós óxidos. Oferece o contraste mais brilhante
de qualquer dos pós óxidos tanto em superfícies claras como escuras. Assim como os pós óxidos, o
vermelho brilhante é perfeitamente micromoído e se caracteriza por sua excepcional sensibilidade e
aderência a muitas superfícies não porosas.

Nº CATÁLOGO

Vermelho Brilhante

104L
BPP298
BPP2916
BPP2964
BPP29128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó "Hi-Fi" Vermelho brilhante, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" Vermelho brilhante, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" Vermelho brilhante, 473 ml (16 oz.)
Pó "Hi-Fi" Vermelho brilhante, 1893 ml (64 oz.)
Pó "Hi-Fi" Vermelho brilhante, 3785 ml (128 oz.)

PÓ VOLCANO "HI-FI" PRATA METÁLICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Superfícies cromadas e polidas tais como superfícies prateadas, de níquel ou cromadas exigem
um tratamento distinto quando polvilhadas para impressões latentes. Os pós metálicos da Sirchie
são formulados especialmente para solucionar problemas com superfícies deslizantes por sua alta
sensibilidade e aderência. Eles fazem esta ação sem daniﬁcar as impressões latentes frágeis. O prata
metálico oferece um contraste excepcional em superfícies escuras.

Nº CATÁLOGO
105L
BPP498
BPP4916

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó "Hi-Fi" Prata Metálico, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" Prata Metálico, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" Prata Metálico, 473 ml (16 oz.)

Prata Metálico

PÓ VOLCANO "HI-FI" DOURADO METÁLICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O dourado metálico oferece bom contraste fotográﬁco em superfícies claras e excelente contraste em
objetos escuros. A Sirchie somente utiliza os metais mais reﬁnados em seus pós metálicos e o dourado
metálico não é exceção. Ao trabalhar em superfícies polidas ou cromadas, a sensibilidade e a aderência
às secreções são essenciais e este pó tem um excelente rendimento.

Nº CATÁLOGO

Dourado Metálico
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106L
BPP898
BPP8916

DESCRIÇÃO
Pó "Hi-Fi" Dourado Metálico, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" Dourado Metálico, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" Dourado Metálico, 473 ml (16 oz.)
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PREÇO

Pós Volcano para impressões
latentes

Revelação de
impressões latentes

PÓ VOLCANO "HI-FI" COBRE METÁLICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Para completar este trio dinâmico de pós metálicos, o cobre metálico oferece a mesma alta qualidade
e atenção aos detalhes em sua fabricação previstas em todos os nossos pós latentes. Este pó oferece
bom contraste em superfícies claras e escuras e tem o mesmo grau de sensibilidade e aderência dos
outros pós metálicos desta série.

Nº CATÁLOGO
107L
BPP598
BPP5916

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó "Hi-Fi" cobre metálico, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" cobre metálico, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" cobre metálico, 473 ml (16 oz.)

Cobre metálico

PÓ VOLCANO "HI-FI" PRETO INTENSO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Com relação ao clima, as condições extremas exigem medidas extremas. Ao utilizar pós óxidos
regulares em condições de brisa ou vento, geralmente o resultado é que existe mais pó no ar do
que o que se deposita na superfície. Os pós intensos são formulados com componentes metálicos
que agregam Peso, mas não deixam a desejar em eﬁciência. É importante destacar que com as
propriedades do metal e do óxido, o preto intenso funciona muito bem em superfícies pintadas ou
cromadas. Para obter maior contraste, utilize o preto intenso sobre superfícies de cores claras.

Nº CATÁLOGO
HLP01
BPP698
BPP6916
BPP69128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó "Hi-Fi" preto intenso, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" preto intenso, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" preto intenso, 473 ml (16 oz.)
Pó "Hi-Fi" preto intenso, 3785 ml (128 oz.)

Preto Intenso

PÓ VOLCANO "HI-FI" CINZA INTENSO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Os fundos claros ou escuros não são uma grande preocupação quando se utiliza o pó cinza intenso. É
ideal para condições em que o pó ﬁca no ar devido a sua fórmula especial de compostos metálicos e
algumas qualidades de óxido. Utilize este pó sobre superfícies pintadas ou cromadas de cor clara ou
escura sem medo de daniﬁcar impressões latentes frágeis. O cinza intenso aderirá às pouquíssimas
quantidades de resíduos de impressões latentes.

Nº CATÁLOGO
HLP02
BPP798
BPP7916

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó "Hi-Fi" cinza intenso, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" cinza intenso, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" cinza intenso, 473 ml (16 oz.)
Cinza Intenso

PÓ DE DUPLO USO "HI-FI" PRETO PARA IMPRESSÕES LATENTES

A Sirchie é pioneira no uso de pós latentes ﬂuorescentes quando introduzido esses pós de duplo uso.
O preto de duplo uso é óxido por natureza, porque é recomendado o uso em todas as superfícies
com óxido incluindo madeira ou metal com pintura e na maioria dos plásticos. Essa fórmula especial
também contém um composto que ﬂuoresce ao ser exposto à luz ultravioleta (UV). É especialmente útil
quando se trabalha em superfícies de várias cores.

Nº CATÁLOGO
DP001
BPP0018
BPP00116

DESCRIÇÃO
Pó de duplo uso "Hi-Fi" preto, 59 ml (2 oz.)
Pó de duplo uso "Hi-Fi" preto, 237 ml (8 oz.)
Pó de duplo uso "Hi-Fi" preto, 473 ml (16 oz.)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO
Preto de duplo uso
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Revelação de
impressões latentes

Pós Volcano para impressões
latentes
PÓ DE DUPLO USO "HI-FI" BRANCO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O branco de duplo uso é um pó óxido que contém uma substância ﬂuorescente que permite que
as impressões latentes reveladas possam ser vistas sob luz ultravioleta. A visualização e fotograﬁa
de impressões latentes sobre fundos de múltiplas cores já não representa um problema porque é
produzida uma ﬂuorescência brilhante. Também oferece um contraste excelente sob iluminação normal
sobre superfícies escuras.

Nº CATÁLOGO
DP002
BPP0028
BPP00216

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó de duplo uso "Hi-Fi" branco, 59 ml (2 oz.)
Pó de duplo uso "Hi-Fi" branco, 237 ml (8 oz.)
Pó de duplo uso "Hi-Fi" branco, 473 ml (16 oz.)

Branco de duplo uso

PÓ "HI-FI" PRETO/PRATA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó "Hi-Fi" preto/prata para impressões latentes da SIRCHIE ® é um pó
de duas cores que contrastará com superfícies de qualquer cor. Esta fórmula
exclusiva se revelará no preto sobre superfícies de cor clara e prata em
superfícies de cor escura. Todas as impressões levantadas que se referem
a este pó devem ser montadas sob cartões de respaldo brancos para criar
contraste.
Estas impressões digitais são um exemplo de uma
capacidade de diversos fundos de Nº SB201L.

Nº CATÁLOGO
SB201L
BPP2018
BPP20116
BPP201128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó "Hi-Fi" prata/preto para Impressões Latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" prata/preto para Impressões Latentes, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" prata/preto para Impressões Latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó "Hi-Fi" prata/preto para Impressões Latentes, 3785 ml (128 oz.)

PÓ CINZA QUÍMICO PARA IMPRESSÃO LATENTE

Este pó cinza químico de marca Faurot para impressões latentes possui uma grande variedade de usos
em superfícies não porosas e se caracteriza pelas qualidades de revelação e excelente aderência.

NOVO!

Nº CATÁLOGO
L-1200
L-1201
L-1202
L-1203

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó cinza químico para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó cinza químico para impressões latentes, 237 ml (8 oz.)
Pó cinza químico para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó cinza químico para impressões latentes, 3785 ml (128 oz.)

PÓ MULTIUSO BANTA PARA IMPRESSÕES LATENTES

NOVO!

Este pó único de marca Faurot™ possui a capacidade não usual para revelar o preto em superfícies
leves e uma cor prateada em superfícies pretas. O perito deve colocar impressões levantadas
reveladas com pó Banta em cartões de respaldo branco.

Nº CATÁLOGO
L-1300
L-1301
L-1302
L-1303
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DESCRIÇÃO
Pó multiuso Banta para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó multiuso Banta para impressões latentes, 237 ml (8 oz.)
Pó multiuso Banta para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó multiuso Banta para impressões latentes, 3785 ml (128 oz.)

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Pós "Hi-Fi" para impressões
latentes

Revelação de
impressões latentes

PÓ "HI-FI" PRATA/CINZA PARA IMPRESSÕES
LATENTES

Este pó combina as características "ADERENTES" do pó prata metálico
e as características "SENSÍVEIS" de pós cinzas acetinados. Utilize-os
em todas as superfícies de vidro, laminados plásticos, superfícies
metálicas, esmaltadas de alto brilho ou envernizadas, borracha dura,
plásticos termoestáveis e armas blue-steel.

Nº CATÁLOGO
SG202L
BPP3028
BPP30216
BPP302128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Estas impressões digitais são um exemplo de uma
capacidade de diversos fundos de Nº SG202L.

Pó "Hi-Fi" prata/cinza para Impressões Latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" prata/cinza para Impressões Latentes, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" prata/cinza para Impressões Latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó "Hi-Fi" prata/cinza para Impressões Latentes, 3785 ml (128 oz.)

PÓ "HI-FI" PRATA/VERMELHO PARA IMPRESSÕES
LATENTES

Este pó de duas cores oferece capacidades de contraste incomparáveis
em superfícies de qualquer cor. Se revela em vermelho brilhante sobre
superfícies de cor clara e prata sobre superfícies de cor escura. Utilize-o
sobre superfícies metálicas tais como caixas fortes e arquivos. Este pós
também possuem os atributos especiais dos pós tanto metálicos como
óxidos.

Nº CATÁLOGO
SR301L
BPP3018
BPP30116
BPP301128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Estas impressões digitais são um exemplo de uma
capacidade de diversos fundos de Nº SR301L.

PREÇO

Impressões digitais reveladas em um cofre de moedas
galvanizado utilizando o Nº CBG203L.

Pó "Hi-Fi" prata/vermelho para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" prata/vermelho para impressões latentes, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" prata/vermelho para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó "Hi-Fi" prata/vermelho para impressões latentes, 3785 ml (128 oz.)

PÓ "HI-FI" COBRE/GALVANIZADO PARA
IMPRESSÕES LATENTES

Os pós cobre/galvanizado devem ser a primeira escolha para as superfícies
cromadas ou polidas, tais como aqueles encontrados nas máquinas de
vendas. Também funciona bem no processamento de metais galvanizados
tais como tubos, canaletas e cestos de lixo. Tem bom contraste sobre
essas superfícies.

Nº CATÁLOGO
CBG203L
BPP2038
BPP20316
BPP203128

DESCRIÇÃO

Pó "Hi-Fi" cobre/galvanizado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó "Hi-Fi" cobre/galvanizado para impressões latentes, 237 ml (8 oz.)
Pó "Hi-Fi" cobre/galvanizado para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó "Hi-Fi" cobre/galvanizado para impressões latentes, 3728 ml (128 oz.)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Todos os pós para impressões latentes são
acondicionados com cápsulas dessecantes
para armazenamento por períodos
prolongados (mais de 12 meses), sem
contaminação de umidade.
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Revelação de
impressões latentes
Por que os produtos sem
DNA certificados são
importantes?
• Os avanços nos métodos de coleta
permitem o processamento por toque
de DNA
• Prevenção de contaminação cruzada
• Técnicas de esterilização adequadas
permitem a certificação de que itens
estão sem DNA

Processamento de impressões
latentes sem DNA
SEM DNA

Com os avanços na análise de DNA, podem ser obtidos perﬁs completos de amostras bem pequenas,
possivelmente poucas células da pele. Este avanço possibilitou o processamento de cenas de crimes
por "toque de DNA" deﬁnido como o DNA que é recuperado das células (epiteliais) da pele que são
deixadas quando uma pessoa toca ou entra em contato com os itens tais como roupas, arma ou outros
objetos. Com esta revelação, é importante que a integridade da cena do crime seja mantida, incluindo a
eliminação de possibilidades de contaminação cruzada dos instrumentos e métodos usados para coleta
de DNA e os instrumentos utilizados para processar a cena do crime.
O maior caso do perﬁl de contaminação de DNA foi o Phantom of Heilbronn na Alemanha. Durante
um período de dois anos (2007 a 2009), a mesma comprovação de DNA foi encontrada em um total de
40 cenas de crimes, incluindo o assassinato de um policial de alto escalão. A polícia estava confusa,
procurando por assassino em série que não tenha relação com uma variedade de crimes exceto prova
de DNA. Foi descoberto mais tarde que o perﬁl de DNA não era da cena do crime, mas a partir de
cotonetes de coleta de DNA usados para coletar provas. Esses cotonetes foram contaminados com o
DNA de um montador que tinha fabricados e acondicionados na Áustria, levando o perﬁl consistente
obtido pela polícia da Alemanha.
A ﬁm de fornecer instrumentos que previnam a contaminação do DNA deste tipo, a SIRCHIE ®
oferece agora os instrumentos de processamento sem DNA, incluindo pincéis, pós e ﬁtas de
levantamento e os dispositivos de coleta sem DNA e kits de coleta sem DNA. Esses itens são todos
tratados utilizando um processo de destruição de DNA cientiﬁcamente comprovado que penetra e
descontamina através não somente da superfície como exposição de radiação ultravioleta de ondas
curtas. Cada lote é certiﬁcado através de teste de terceiros que asseguram que cada lote processada
está sem DNA. Todos os itens são acondicionados para impedir a contaminação antes do uso e devem
ser usados somente uma vez. Os itens sem DNA possibilitam que o perito utilize os instrumentos para
eliminar a contaminação cruzada de DNA, mas ainda processa a cena com as ferramentas exigidas.

Porcentagem de amostras que
mostram perﬁl completo
Parcial ou sem perﬁl
Fonte: Shaw K., Sesardic I., Briston N, Ames C, Dagnall K,
Ellis C, Whittaker F, Daniel B "Comparison of the Effects of
Sterilisation Techniques on Subsequent DNA Profiling" Int J
Legal Med. 2008 Jan; 122(1) 29-33. Epub 2007 Feb 23

NOVO!

PÓ PRETO ACETINADO SEM DNA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O preto acetinado é produzido por micromoagem para assegurar a melhor qualidade e é certiﬁcado
através do teste de terceiros para assegurar que cada lote processado esteja livre de DNA. Utilize o
preto acetinado sobre superfícies não porosas como: madeira pintada, metal e a maioria das superfícies
de plástico. Este pó oferece contraste de alta qualidade em superfícies de cores claras.

Nº CATÁLOGO
DNA101L

DESCRIÇÃO

PREÇO

Preto Acetinado sem DNA, 30 ml (1 oz.)

Preto Acetinado

NOVO!

PÓ BRANCO INDELÉVEL SEM DNA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O branco indelével é o mais branco dos pós brancos que podemos encontrar. A uniformidade de sua
qualidade e a textura garante os melhores resultados possíveis em superfícies escuras não porosas.
Este pó é processado por micromoagem e é certiﬁcado através de teste de terceiros para assegurar
que cada lote processado está sem DNA. Branco indelével tem a máxima aﬁnidade com as mais fracas
secreções da pele.

Nº CATÁLOGO
DNA103L

DESCRIÇÃO
Branco Indelével sem DNA, 30 ml (1 oz.)

Branco Indelével
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PREÇO

Processamento de impressões
latentes sem DNA

Revelação de
impressões latentes

NOVO!

PÓ PRATA/PRETO SEM DNA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó "Hi-Fi" preto/prata para impressões latentes da SIRCHIE é pó de duas cores que
contrastará com superfícies de qualquer cor. Esta fórmula exclusiva se revelará no preto sobre
superfícies de cor clara e prata em superfícies de cor escura. Todas as impressões levantadas que se
referem a este pó devem ser montadas sob cartões de respaldo brancos para criar contraste. Cada lote
é certiﬁcado através de teste de terceiros que asseguram que cada lote processada está sem DNA.
®

Nº CATÁLOGO
DNASB201L

DESCRIÇÃO

PREÇO

Prata/Preto sem DNA, 30 ml (1 oz.)

PINCÉIS DE FIBRA DE VIDRO SEM DNA

Estes pincéis de ﬁbra de vidro de alta qualidade são os mesmos do nosso pincel 122L popular, mas
embalado em uma bolsa respirável e processado e certiﬁcado por terceiros por estar sem DNA.

PINCEL DE PELO DE ESQUILO PARA IMPRESSÕES SEM DNA

Estes pincéis de pelo de esquilo são os mesmos do nosso pincel 120LS, mas embalado em uma bolsa
respirável e processado e certiﬁcado por terceiros por estar sem DNA.

FITA PARA LEVANTAMENTO DE IMPRESSÕES SEM DNA

Ferida por pressão, tratamento térmico e "olho de peixe" livre, esta ﬁta para levantamento também é
tratada para destruir o DNA e é certiﬁcado por estar sem DNA por terceiros.

Nº CATÁLOGO
DNA122L
DNA120LS
DNA144L2

DESCRIÇÃO

Estas impressões digitais são um exemplo de uma
capacidade de diversos fundos de Nº DNASB201L.

NOVO!

NOVO!

PREÇO

Pincéis de fibra de vidro para impressões sem DNA
Pincel de pelo de esquilo para impressões sem DNA
Fita para levantamento de impressões sem DNA, 5 cm x 320 cm (2" x 120")

KITS PARA IMPRESSÕES LATENTES SEM DNA

Este kit de uso individual contém os componentes básicos para o processamento, levantamento
e preservação das impressões digitais da cena do crime, garantindo que nenhum DNA externo seja
introduzido. Pó prata/preto com vários fundos e adesivos reversíveis que permitem a revelação de
impressões em superfícies claras ou escuras. O kit contém pincel de pelo de esquilo ou de ﬁbra de
vidro. Os kits são processados e certiﬁcados por meio de laboratório de terceiros

Nº DNA122L

Nº DNA120LS

NOVO!

NOVO!
Nº DNA144L2

Nº DNALP100(S) ÍNDICE:

Nº DNALP100 Kit para impressão sem DNA com pincel de fibra de vidro

Nº CATÁLOGO
DNALP100
DNALP100S

DESCRIÇÃO
Kit para impressão sem DNA (pincel de fibra de vidro)
Kit para impressão sem DNA (pincel de pelo de esquilo)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

1- DNA122L Pincel de fibra de vidro pra impressões
sem DNA OU
1- DNA120LS Pincel de pelo de esquilo para
impressões sem DNA
1- DNASB201L Pó Prata/Preto para impressões
sem DNA, 30 ml (1 oz.)
1- DNA144L2 Fita para levantamento de
impressões sem DNA, 5 cm x 320 cm (2" x 120")
15- FC3431 7,6 cm x 12,7 cm (3” x 5”) Adesivo
Reversíveis
1- SM100SR1 Selo de Integridade de Prova
1- Caixa do kit de papelão, 19 cm x 14 cm x 7,6 cm
(71/2" x 51/2" x 3")
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Revelação de
impressões latentes

Pós fluorescentes para
impressões latentes e acessórios
NOVO!

SOBRE PÓS
FLUORESCENTES PARA
IMPRESSÕES LATENTES

Os pós fluorescentes para
impressões latentes podem
ser usados nos mesmos tipos
de superfície que os pós não
fluorescentes.
Os pís fluorescentes para
impressões latentes funcionam
especialmente bem em
superfícies escuras ou de
várias cores, acentuando muito
os detalhes das cristas ao
iluminar com luz ultravioleta.
Normalmente, a luz nas seções
ultravioletas e azuis do espectro
(254 nm a 525 nm) é utilizado
para incitar a fluorescência.
Use os pós fluorescentes para
impressões latentes com:
• FONTES DE LUZ FORENSE:
Quartz Halogen e Vapor Arc
Discharge
• LASERS: Íons de argón,
vapor de cobre e laser Yag Nd
(neodímio)
• LUZES ULTRAVIOLETA: Onda
comprida e onda curta
• Fontes de luz alternativa (ver
seleção na seção ALS com
início na página 118)

ITEM

LL701
LL702
LL703
LL704
LL705
LL706

COR NATURAL/
FLUORESCENTE

Vermelho/Vermelho Brilhante
Rosa/Vermelho Brilhante
Verde/Verde Brilhante
Vermelho metálico/
vermelho brilhante
Amarelo/
amarelo brilhante
Laranja/
laranja brilhante

FOTOGRAFIA FORENSE DE IMPRESSÕES LATENTES REVELADAS
COM PÓS FLUORESCENTES
As imagens das impressões que aparecem abaixo se revelaram com pós fluorescentes da SIRCHIE’e
fotografadas usando ISO 100. A configuração de abertura típica e o tempo de exposição para iluminação
estão listadas abaixo. As impressões se iluminaram com a BLUEMAXX™ BM600 120V CA montada em tripé.
Distância câmera-alvo: 25 cm (10" ). Realce de intensidade: máximo

Nº LL701
15 seg
f/5,6

Nº LL702
15 seg
f/5,6

Nº CATÁLOGO
LL701
LL7012
LL702
LL7022
LL703
LL7032
LL704
LL7042
LL705
LL7052
LL706
LL7062

Nº LL703
15 seg
f/5,6

Nº LL704
15 seg
f/5,6

Nº LL705
30 seg
f/8

DESCRIÇÃO

Nº LL706
15 seg
f/5,6

PREÇO

Pó REDESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó REDESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó PINKESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó PINKESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó GREENESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó GREENESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó SILVER/REDESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó SILVER/REDESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó YELLOWESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó YELLOWESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó ORANGEESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pó ORANGEESCENT™ fluorescente para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)

FRASCOS DE BOCA EXTRA LARGA COM TELA/PENEIRA

Evite contaminar o pó de impressões latentes com este exclusivo dispensador. Introduzir o pincel
diretamente no pote pode causar dois problemas. Pode compactar o pó, provocando gomos. Além
disso, o pincel transfere sujeira e terra, assim como contaminantes por contato com a superfície.
Simplesmente inverta o frasco e o sacuda para que uma pequena quantidade de pó em uma folha de
papel limpo ou sobre a tampa. É o acessório ideal para quem compra quantidades a granel do pó para
impressões latentes. Dimensões: 5,7 cm x 4,1 cm (2 1/4” dia. x 1 5/8” altura).

Nº CATÁLOGO
WMSS100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Frascos de boca extra larga com tela/peneira 59 ml (2 oz.), 3 unidades

PÓ SEARCH FOAM-AWAY™

Este produto é utilizado basicamente para limpar pós para impressões latentes de diversas superfícies
ao ﬁnalizar a investigação. O FOAM-AWAY™ não daniﬁcará nenhuma das seguintes superfícies: formica,
madeira envernizada, superfícies pintadas, tapeçaria de vinil, vidro, tecidos, almofadas e qualquer
superfície metálica. A FOAM-AWAY™ não contém amônia ou outros químicos ásperos que são nocivos
para a pele. É excelente para limpar kits de pós derramados. PROPELENTE SEM FLUORCARBONO
Disponível em um pote de 473 ml (16 oz.).
Nº WMSS100
Nº PC100
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Nº CATÁLOGO
PC100

DESCRIÇÃO
PÓ SEARCH FOAM-AWAY™, 473 ml (16 oz.)

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Pincéis de fibra de vidro para
impressões latentes

Revelação de
impressões latentes
Pincéis de fibra
de vidro para
impressões latentes
• Excelentes filamentos
de fibra de vidro
• Ausência de fibras granulosas

Nº 122L

Nº 122LM

Nº 122LW

• Sem aceites falsos
• Conicidade uniforme

Nº 122L1

Combinados para formar um
agrupamento similar a mais de cem
fibras. Utilize esses pincéis sobre
qualquer superfície com pós volcanos,
a máxima combinação para revelar
impressões latentes.

Nº 122L1 m

122L/122L1 ESPECIFICAÇÕES:

PINCÉIS DE FIBRA DE VIDRO

Não há dúvidas de que estes pincéis são os mais ﬁnos para revelar impressões latentes. Milhares de
ﬁlamentos de ﬁbra de vidro especialmente selecionados formam um aglomerado semelhante a uma
nuvem que mantém pó e elimina a reposição de pó constante exigida por pincéis convencionais. São
produzidos com um cabo perfeitamente equilibrado moldado por injeção (122L e 122L1), um cabo
de alumínio anodizado preto (122LM e 122L1 m) ou um cabo de madeira Birch (122LW). O pincel é
fornecido em um recipiente protetor com tampa. Os pincéis com cabo de alumínio e moldados por
injeção estão disponíveis em dois tamanhos: Os cabos padrão medem 10,8 cm (4 1/4") de comprimento
e os cabos especiais para kit medem 7 cm (2 3/4”) de comprimento. O cabo de tamanho reduzido faz
do pincel especial para kits a substituição exata dos pincéis convencionais que se encontram na maioria
dos kits para impressões atualmente em uso.

• Cerdas: Agrupamento de filamentos de fibra de
vidro, 5,7 cm (2 1/4") de comprimento
• Cabo do pincel: Moldado a injeção, 0,635 cm x
10,8 cm (1/4" dia. x 4 1/4" comprimento) (122L)
• Contêiner de armazenamento: Plástico
transparente com tampa, 2,22 cm x 19 cm (7/8"
dia. x 7 1/2"comprimento) (122L)
• Cabo do pincel: Moldado a injeção, 0,635 cm x 7
cm (1/4" dia. x 2 3/4" comprimento) (122L)
• Contêiner de armazenamento: Plástico
transparente com tampa, 2,22 cm x 15,24 cm
(7/8" dia. x 7 1/6" comprimento) (122L)

ESPECIFICAÇÕES DA 122LM/122L1 m:
• Cerdas: Agrupamento de filamentos de fibra de
vidro, 5,7 cm (2 1/4") de comprimento
• Cabo do pincel: Alumínio anodizado preto, 0,635
cm x 10,8 cm (1/4" dia. x 4 1/4" de comprimento)
(122LM)
• Contêiner de armazenamento: Plástico
transparente com tampa, 2,22 cm x 19 cm (7/8"
dia. x 7 1/2" de comprimento) (122LM)
• Cabo do pincel: Alumínio anodizado preto
serrilhado, 0,635 cm x 7 cm (1/4" dia. x 2 3/4" de
comprimento) (122L1M)
• Contêiner de armazenamento: Plástico
transparente com tampa, 2,22 cm x 15,24 cm
(7/8" dia. x 7 1/6” de comprimento) (122L1M)

ESPECIFICAÇÕES DA 122LW:
O Nº 122L é mostrado para revelar impressões
latentes em um pote de aerosol.

Pincel de fibra de vidro para impressões latentes
Nº 122L em uso.

Nº CATÁLOGO
122L
122L1
122LM
122L1M
122LW

DESCRIÇÃO
Pincel de fibra de vidro padrão (cabo de plástico)
Kit de pincel de fibra de vidro padrão (cabo de plástico)
Pincel de fibra de vidro padrão (cabo metálico)
Kit de pincel de fibra de vidro padrão (cabo metálico)
Pincel de fibra de vidro padrão (cabo de madeira)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

• Cerdas: Agrupamento de filamentos de fibra de
vidro, 5,7 cm (2 1/4") de comprimento
• Cabo do pincel: Madeira Birch, 0,635 cm x 10,8
cm (1/4” dia. x 4 1/4” de comprimento)
• Contêiner de armazenamento: Plástico
transparente com tampa, 2,22 cm x 19 cm (7/8"
dia. x 7 1/2" de comprimento)
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Kits e pincéis de fibra de vidro
com mini-luz
PINCÉIS DE FIBRA DE VIDROCOM MINI-LUZ

Estes pincéis com mini-luz apresentam um LED de alta intensidade branco no MLB100 e azul no
MBLB100 para aquelas situações que requerem o uso de pós ﬂuorescentes. Ambos tem um botão de
acender e apagar e uma tampa roscada, corpo metálico leve e uma cabeça com cerdas de ﬁbra de
vidro (imagem na esquerda). Comprimento Total: 21 cm (8,25”); Peso com baterias: 49 g (1,73 oz.).
As impressões latentes nem sempre são encontradas em locais convenientes. Estes pincéis são
principalmente úteis para polvilhar em cantos escuros, debaixo de móveis, dentro de veículos
automotores, etc. Utiliza 3 pilhas AAAA alcalinas que rendem 30.000 horas. O LED possui uma cabeça
de ﬁbra de vidro excepcionalmente durável.

Vista do LED da cabeça do pincel Nº MLB100.

O Nº MLB100 em uso com o pó preto acetinado
Nº 101L para impressões latentes.

Nº CATÁLOGO
Vista do LED da cabeça do pincel Nº MBLB100.

CONTEÚDO DO MLB100K:
1- MLB100 Pincel com mini-luz
3- Pilhas AAAA alcalinas
1- MLB101 Cabeça de pincel de fibra de vidro de
substituição
1- 107L Pó "Hi-Fi" Volcano cobre metálico para
impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 101L Pó "Hi-Fi" Volcano preto acetinado para
impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 144L2 Fita transparente para levantamento, 5,1
cm x 9,1 m (2" x 360")
1- LB003 Cartão de apoio branco brilhante para
impressões latentes, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x
5"), bloco com 50
2- SF00761 Pares de luvas de látex, grandes
ambidestras
1- MLB100C Maleta de copolímero preta moldada;
Dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 9,8 cm
(12,25" x 9" x 3,875"); Peso: 1,25 kg (2,76 lbs.)

MLB100
MBLB100
MLB101

O Nº MBLB100 em uso com pó fluorescente Nº LL701
REDESCENT™ .

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pincel de fibra de vidro com mini-luz (LED branco)
Pincel de fibra de vidro com mini-luz (LED azul)
Cabeça de cerdas de fibra de vidro de substituição

KITS E PINCÉIS DE FIBRA DE VIDRO COM MINI-LUZ

Para maior conveniência, combinamos os pincéis iluminados com seus acessórios mais úteis em um
formato de kit. O MLB100K contém uma cabeça de cerdas de substituição, dois pós para impressões
latentes, ﬁta transparente para levantamento, folhas de apoio e luvas de látex. O MBLB100K contém
uma cabeça de cerdas de substituição, dois pós para impressões latentes, óculos com ﬁltro de barreira
e luvas de látex.

CONTEÚDO DO MBLB100K:
1- MBLB100 Pincel com mini-luz azul
3- Pilhas AAAA alcalinas
1- MLB101 Cabeça de pincel de fibra de vidro de
substituição
1- LL701 Pó fluorescente REDESCENT™ para
impressões, 59 ml (2 oz.)
1- LL703 Pó fluorescente GREENESCENT™ para
impressões, 59 ml (2 oz.)
1- BMS300 Óculos com filtro de barreira
alaranjado
2- SF00761 Pares de luvas de látex, grandes
ambidestras
1- MLB100C Maleta de copolímero preta moldada;
Dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 9,8 cm
(12,25" x 9" x 3,875"); Peso: 1,11 kg (2,46 lbs.)

Nº MLB100K

Nº CATÁLOGO
MLB100K
MBLB100K
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Nº MBLB100K

DESCRIÇÃO
Kits de pincéis de fibra de vidro com mini-luz
Kits de pincéis de fibra de vidro com mini-luz azul
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PREÇO

Pincéis de fibra de vidro
retráteis e varredores

Revelação de
impressões latentes

Na imagem, é mostrado
o pincel de fibra de
vidro retrátil Nº RFF200
em uso.

O protetor retrátil do RFF200 permite o usuário ajustar
gradualmente a prominência.
PINCEL DE FIBRA DE VIDRO RETRÁTIL

Este é um pincel excelente que contém uma nuvem aglomerada de ﬁbra de vidro. O tamanho do
grupo pode ser controlado e ajustado gradualmente. Somente mova o protetor retrátil para ajustar
a prominência. O protetor protege o agrupamento de ﬁbra de vidros e garante a contaminação
proveniente de partículas estranhas, umidade e uso contínuo.

Nº CATÁLOGO
RFF200

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pincel de fibra de vidro retrátil

PINCEL VARREDOR DE FIBRA DE
VIDRO

Este pincel é uma excelente escolha para processar
automóveis, portas, janelas, escritórios e outras
áreas de superfície larga. Apresenta a mesma
superfície de pincéis com ﬁlamentos de ﬁbra
de vidro de alta qualidade dos outros pincéis
de ﬁbra de vidro da SIRCHIE®. O cabo do
pincel foi fabricado com precisão, o que oferece
as características de equilíbrio e facilidade de
manipulação. Contém um recipiente plástico para
armazenamento.

O pincel de fibra de vidro retrátil Nº. RFF200 nas
posições abertas e fechadas possui um ajuste infinito
de proeminência (ilustrado em tamanho real).

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•

ESPECIFICAÇÕES DO RFF200:

Cabo equilibrado e fabricado com precisão
Centenas de filamentos suaves de fibra de vidro
Excelente retenção de pó
Processamento de áreas amplas, varredor de 10,2 cm (4") de
largura

Nº CATÁLOGO
FGB100

DESCRIÇÃO

•
•
•
•
•

Conjunto protetor fabricado serrilhado Delrin®
Cabo de plástico fabricado Derlin®
Vedação do anel "O" ring antifricção
Ajuste infinito de proeminência do pincel
Tamanho do kit e tamanho pocket — 17,15 cm x
2,54 cm (6 3/4" x 1") dia.
• Peso: 68 g (2,4 oz.)
• Delrin® preto com tampa especial

PREÇO

Pincel de fibra de vidro varredor

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Espanadores de penas de
marabú SEARCH

Revelação de
impressões latentes

ESPANADORES PADRÃO

Milhares de nossos espanadores de penas de
marabú padrões são utilizados em agências
policiais em todo mundo. Desenvolvidos
especialmente para revelação primária e
secundária de impressões latentes com
qualquer tipo de pó. Cada pincel contém
um tubo transparente e uma tampa para
armazenamento. Disponível em quatro cores:
preto, branco, vermelho e verde.

Espanadores de penas
de marabú SEARCH

CARCATERÍSTICAS:
• Fabricados com plumas suaves e esponjadas de
marabú africano
• Desenvolvido para cobrir áreas amplas como
carrocerias de automóveis, paredes, janelas, etc.
• Cada pincel é fornecido em um tubo protetor de
armazenamento com tampa

ESPECIFICAÇÕES DO PADRÃO:
• Comprimento do cabo e ponteira: 11,8 cm
(4 5/8”)
• Comprimento das plumas: 11,4 cm (4 1/2")
• Comprimento Total: 23,2 cm (9 1/8")

Nº CATÁLOGO
123LB
123LW
123LR
123LG

DESCRIÇÃO

PREÇO

Espanador de marabú preto
Espanador de marabú branco
Espanador de marabú vermelho
Espanador de marabú verde

ESPANADORES WHOPPING

Nossa nova incorporação à família de
espanadores de marabú. Três vezes o volume
dos espanadores de marabú mais abundantes e
de luxo. Excelentes para uso como aplicadores
básicos ou complementares de todos os pós
para impressões latentes. Especialmente
adaptados para aplicações de áreas amplas.
Cada pincel contém um tubo transparente com
tampa para armazenamento quando não estiver
em uso. Disponível em preto, branco, vermelho,
branco e azul.

Espanadores de penas
de marabú SEARCH

ESPECIFICAÇÕES DO WHOPPING:
• Comprimento do cabo e ponteira: 13,3 cm (5 1/4")
• Comprimento das plumas: 10,8 cm (4 -1/4")
• Comprimento Total: 24,1 cm (9 1/2")

ESPECIFICAÇÕES DO PATRIOT 3™:
• Comprimento do cabo e ponteira: 12,1 cm (4 3/4")
• Comprimento das plumas: 7 cm (2 3/4")
• Comprimento Total: 19,1 cm (7 1/2")

Nº CATÁLOGO
123LRWB
123LWW
123LBW

DESCRIÇÃO

PREÇO

Espanador WHOPPING de marabú, vermelho, branco e azul
Espanador WHOPPING de marabú branco
Espanador WHOPPING de marabú preto

ESPANADORES PATRIOT 3™

O menor de nossos espanadores possui
plumas super suaves de cor vermelha, branca
e azul. Adaptados para o realce sem risco das
impressões latentes já reveladas. São vendidos
em pacotes de 3 (três) tubos transparentes e
tampas. Cada pacote de três possui um cabo
vermelho, um branco e um azul.

Na imagem, o espanador Patriot 3™ com
cabo azul.

Os espanadores de marabú da
SIRCHIE® são produzidos para uso
como aplicadores PRIMÁRIOS de pó
ou como pincéis SECUNDÁRIOS de
realce de pós regulares, fluorescentes e
magnéticos para impressões latentes.

Nº CATÁLOGO
123LP3
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DESCRIÇÃO
Espanadores PATRIOT 3™, pacote com 3
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PREÇO

Pincéis para pós latentes

Revelação de
impressões latentes

PINCEL SEARCH CARBOSMOOVE I

Os pincéis com ﬁlamentos de carbono para impressões
latentes são os mais recentes na tecnologia de
revelação de impressões latentes. Os pincéis de ﬁbra de
carbono são inigualáveis porque as ﬁbras de carbono
são suaves por natureza e possuem qualidades de baixa
fricção. Além disso, as ﬁbras de carbono são resistentes
à corrosão e umidade, garantindo o reﬁnamento do
pincel mesmo em condições extremas de máxima
umidade. Os ﬁlamentos de diâmetro ﬁno estão
cobertos de forma aleatória para que o usuário possa
rapidamente trocar as cores do pó somente sacudindo
o pincel para remover o pó inicial.

ESPECIFICAÇÕES DO CFB100:
• Comprimento Total: 17,8 cm (7,0")
• Comprimento do filamento de carbono: 5,7 cm
(2 1/4" )
• Peso líquido: 190 g (6,7 oz.).
• Cabo: Plástico

O pincel SEARCH Carbosmoove I é o pincel com
agrupamento mais ﬁno disponível e composto por
milhares de ﬁlamentos de carbono especialmente
selecionados. O pincel possui um cabo de plástico moldado
a injeção com excelente equilíbrio para ter completo controle
do pó. Cada pincel é individualmente embalado em um tubo de
plástico com tampa.

Nº CATÁLOGO
CFB100

DESCRIÇÃO

Propriedades do filamento

Unidades-valores

Resistência ao esforço
Densidade
Diâmetro do filamento
Ensaio de carbono

220.000 lb/in2
35 cm x 106 lb/in3
9 mícrons
98%

PREÇO

Pincel SEARCH Carbosmoove I

PINCEL SEARCH DE PELO DE CABRA PARA PÓ

O Nº 117L é um pincel fabricado com pelo de cabra branco. O pincel possui um cabo de poliestireno
moldado de 8,3 cm (3 1/4") com comprimento de aglomerado de 3,8 cm (1 1/2"). Contém um recipiente
protetor com tampa para evitar a contaminação e aumentar a vida útil.

Nº CATÁLOGO
117L

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pincel SEARCH de pelo de cabra para pó

PINCEL VARREDOR SEARCH MAX-SPREAD

O pincel varredor Max-Spread é fabricado com pelo de esquilo azul com uma área de varredura de
10,2 cm (4"). O pincel é excelente para se colocador em áreas amplas ou para limpar impressões já
polvilhadas. Contém um recipiente plástico para armazenamento.

Nº CATÁLOGO
124L

DESCRIÇÃO
Pincel varredor Max-Spread

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO
Nº 124L
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Pincéis para pós latentes
PINCEL REGULAR SEARCH PARA PÓ

Este pincel para uso geral é fabricado com pelo de camelo de alta qualidade. A cerda ﬁna de qualidade
permite revelações sem alteração. É apresentado em um recipiente de proteção com tampa.
Dimensões: 13,3 cm x 1 cm dia. (5 1/4" x 3/8" dia.)

Nº CATÁLOGO
118L

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pincel regular para pó

PINCEL SEARCH MAX-SPREAD PARA PÓ

Este pincel Max-Spread é recomendado para processar superfícies amplas. O pincel possui um cabo
de plástico moldado com facilidade para segurar desenvolvido para o completo controle do pó. O
pincel é fornecido em um recipiente protetor com tampa. As dimensões do pincel são: 10,5 cm x 1,3
cm x 0,3 cm. (4 1/8" x 3/8" x 1/8")

Nº CATÁLOGO
120L

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pincel Max-Spread para pó

PINCEL SEARCH DE PELO DE ESQUILO

O 120LS emprega pelo natural de esquilo azul para oferecer um meio suave sem danos para revelar
impressões latentes. Desenvolvido para cobrir áreas pequenas, esta ferramenta excepcional satisfaz
a necessidade de cobertura de pós em curta distância. Se preferir usar pincéis de ﬁbra de vidro, este
pincel é o ideal. As dimensões do pincel são: Comprimento do cabo: 11,75 cm (4 5/8"), Comprimento
do pincel: (4,45 cm) 1 3/4"

Nº CATÁLOGO
120LS

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pincel de pelo de esquilo

PINCEL DE CABO LONGO

Este é o pincel de cabo longo para impressões latentes mais ﬁnas e de melhor qualidade disponível
no mercado. É fabricado com pelo de camelo selecionado de alta qualidade somente para uso em
aplicações de pós impressões latentes. A seleção de pelo mais reﬁnado evita alterar os detalhes das
cristas. O cabo está equilibrado para facilitar o uso. O pincel LHB02 (imagem do lado esquerdo) é
fornecido em um recipiente protetor com tampa. As dimensões do pincel são: 22,9 cm x 1,3 cm dia. (9"
x 1/2" dia.)
A seleção de pelo fino do Nº LHB02 evita alterar os
detalhes da crista (imagem em tamanho real).
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Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

LHB02

Pincel de cabo longo
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Sistema FACII® de distribuição
de pincéis/pós

Revelação de
impressões latentes

PATENTE Nº 8,248,543

SOBRE A UNIDADE:

O exclusivo pó autônomo da FACII® e o sistema de distribuição do pincel
pode ser transportado como um lápis ou caneta. Depois de utilizá-lo,
coloque somente a luva protetora do pincel em sua posição original e
coloque a tampa na extremidade aberta.

O sistema FACII® deve
estar devidamente limpo
para que possa guardar
no bolso de sua camisa.
O revolucionário sistema FACII® passou a
ser regra para muitos peritos no campo
da revelação de impressão latente.
O FACII® contém um sistema de
distribuição autônomo, exclusivo e
patenteado de pós. O sistema fornece
o pó diretamente aos filamentos do
pincel, oferecendo um procedimento do
processo impecável e eficiente.

FUNCIONA DA SEGUINTE
FORMA:

Ajuste o protetor ao tamanho do pincel
que deseja. Depois, aperte o depósito de
pó incluído para gerar uma quantidade
controlada de pó aos ﬁlamentos do
pincel. O pincel já está pronto para uso.
Depois do uso, feche o protetor e guarde
o pincel.

O elemento do pincel de fibra de vidro do
aglomerado o FACII® pode ser ajustado
ao mover o protetor da unidade para
cima e para baixo, para ter um controle
total tanto do tamanho como a firmeza
do aglomerado do pincel.

A carcaça do FACII® é construída
com Derlin® fabricado-serrilhado e
está devidamente equilibrada para
a comodidade do usuário. Todos os
componentes do FACII® devem ser
trocados e limpos separadamente para
obter maior eﬁciência.

ESPECIFICAÇÕES® DA FACII:

O desenho exclusivo da FACII®combina o pó e o pincel
para formar uma unidade conveniente.

Nº CATÁLOGO
FAC101
FAC102
FAC103
FAC106
FAC201
FAC202
FAC203

DESCRIÇÃO
Sistema FACII® preto acetinado
Sistema FACII® cinza acetinado
Sistema FACII® branco indelével
Sistema FACII® prata/preto
Sistema FACII® prata/cinza
Sistema FACII® prata/vermelho
Sistema FACII® cobre/galvanizado

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

Materiais e acabados:
• Peças e tampa: fabricado-serrilhado Delrin®
• Depósito: garrafa plástica de 30 ml (1 oz.)
Pincel e filamentos de fibra de vidro:
• Comprimento do aglomerado: 4,74 cm (1,87")
• Diâmetro da base do aglomerado: 1,4 cm (0,55")
• Diâmetro cônico médio do aglomerado: 7,62 cm
(3")
Dimensões:
• Conjunto Estendido: 16,5 cm (6 1/2")
• Retração da manga:: 5 cm (2")
Peso:
• Conjunto mecânico menos depósito: 68 g
(2,4 oz.)
• 1 oz. fluida (30 ml) de pó com desidratante: 11,3 g
(0,4 oz.)
• Completamente carregado e montado: 79 g
(2,8 oz.).
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Sistema FACII® de Distribuição
de pincéis/pós

CONTEÚDO DO FAC1000:
12- 130LT1 Levantadores transparentes para anel,
3,8 cm x 5 cm (1,5" x 2" )
4- 131LT1 Levantadores transparentes para anel,
5 cm x 10 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores pretos para anel, 5 cm x
10 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5 cm x
10 cm (2" x 4")
1- FAC101 Combinação de pó/pincel preto
acetinado FACII®
1- FAC103 Combinação de pó/pincel branco
indelével FACII®
1- KCP224 Maleta de transporte, polipropileno
moldado; Dimensões: 26,35 cm x 11,75 cm x
4,29 cm. (10 3/8" x 5/8" x 1/16") 362,9 g
(12,8 oz.)

SISTEMA FACII® +2 PARA
IMPRESSÕES LATENTES

O Kit FACII® +2 para impressões latentes
contém os instrumentos necessários
para processar as impressões latentes
de uma cena de crime com o Sistema
varredor de pincéis/pós FACII®. Cada kit
é fornecido junto com duas combinações
de pincéis FACII® e uma distribuição de
levantadores de anel.

Nº CATÁLOGO
FAC1000

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit FACII +2 para impressões latentes
®

FACII® PÓS DE REPOSIÇÃO

Sistema FACII® de recarga de pó em garrafas plásticas de 30 ml (1 oz.). Escolha entre sete de nossos
pós mais populares.

Nº FAC1011

Nº FAC1021

Nº FAC1031

Nº FAC1061

Nº CATÁLOGO

COMPRE
ONLINE

FAC1011
FAC1021
FAC1031
FAC1061
FAC2011
FAC2021
FAC2031

Nº FAC2011

Nº FAC2021

DESCRIÇÃO
Pó de reposição preto acetinado
Pó de reposição cinza acetinado
Pó de reposição branco indelével
Pó de reposição prata/preto
Pó de reposição prata/cinza
Pó de reposição prata/vermelho
Pó de reposição de cofre de moeda/galvanizado

www.sirchie.com
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Nº FAC2031

PREÇO

Pó magnético para impressões
latentes

Revelação de
impressões latentes

PÓ MAGNÉTICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Desde a introdução de toda sua linha de pós magnéticos há mais de 35 anos, a Sirchie utiliza exclusivamente
as partículas de ferro mais ﬁnas disponíveis para depois triturar estes compostos a ﬁm de produzir a mais
alta qualidade. Os pós magnéticos revolucionaram o método com que os peritos na cena do crime lidam com
a tarefa de revelação de impressões latentes e a Sirchie gastou muitas horas de pesquisa para melhorar as
fórmulas e os dispositivos para distribuição de pós. Os pós magnéticos para impressões latentes podem ser
utilizados em toda prova não ferrosa incluindo superfícies porosas e não porosas. Nossos tamanhos maiores
de bocas extras largas utilizam bastões de varredor magnético grande.

3.785 ml (128 oz.)

As bocas extra largas dos recipientes de nossos pós
magnéticos de tamanho grande funcionam perfeitamente com aplicadores magnéticos grandes.

473 ml (16 oz.)
177 ml (6 oz.)

30 ml (1 oz.)

PÓ MAGNÉTICO PRETO REGULAR PARA IMPRESSÕES LATENTES

Nossa cor de pó mais popular em formato magnético foi ﬁnamente moída para melhorar sua qualidade.
Este pó de uso prático pode ser utilizado em uma ampla gama de superfícies não porosas e não
ferrosas.

Nº CATÁLOGO
M114L
MSW114L
BPM114L
BPM114L128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó magnético latente preto regular, 30 ml (1 oz.)
Pó magnético latente preto regular, 177 ml (6 oz.)
Pó magnético latente preto regular, 473 ml (16 oz.)
Pó magnético latente preto regular, 3.785 ml (128 oz.)

Preto regular

PÓ MAGNÉTICO PRETO MEIA NOITE PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó magnético latente preto meia noite foi desenvolvido para oferecer maior contraste fotográﬁco e
é o preto mais escuro disponível atualmente no mercado. Este pó é composto por oferecer a máxima
qualidade, sensibilidade excepcional e a adesão a mais minúscula estrutura de cristas.

Nº CATÁLOGO
M115L
MSW115L
BPM115L
BPM115L128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó magnético latente preto meia-noite, 30 ml (1 oz.)
Pó magnético latente preto meia-noite, 177 ml (6 oz.)
Pó magnético latente preto meia-noite, 473 ml (16 oz.)
Pó magnético latente preto meia-noite, 3.785 ml (128 oz.)

Preto meia-noite

PÓ MAGNÉTICO BRANCO INDELÉVEL MEIA-NOITE PARA IMPRESSÕES
LATENTES

O processo de impressões latentes em superfícies escuras exige a utilização de pós contrastantes. O
branco indelével possui as mesmas partículas de ferro moídas ﬁnamente de nossos pós pretos, mas se
agrega a um colorante branco durante o processo de trituração. Utilize exclusivamente em superfícies não
ferrosas.

Nº CATÁLOGO
M116L
MSW116L
BPM116L
BPM116L128

DESCRIÇÃO
Pó magnético latente branco indelével, 30 ml (1 oz.)
Pó magnético latente branco indelével, 177 ml (6 oz.)
Pó magnético latente branco indelével, 473 ml (16 oz.)
Pó magnético latente branco indelével, 3.785 ml (128 oz.)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

Branco Indelével
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Pó magnético para impressões
latentes
PÓ MAGNÉTICO CINZA PARA IMPRESSÃO LATENTE

O pó magnético cinza para impressões latentes oferece a ﬂexibilidade de permitir o uso em superfícies
tanto claras como escuras. Esta fórmula especial funciona excepcionalmente bem em todas as
superfícies não ferrosas, incluindo papel, papelão e madeira. Sua alta sensibilidade natural decorre do
processo de moagem que se emprega ao formular a linha completa de pós magnéticos da SIRCHIE ®.

Nº CATÁLOGO
M117L
MSW117L
BPM117L
BPM117L128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó magnético cinza para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
Pó magnético cinza para impressões latentes, 177 ml (6 oz.)
Pó magnético cinza para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó magnético cinza para impressões latentes, 3.785 ml (128 oz.)

Cinza

PÓ MAGNÉTICO VERMELHO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó magnético vermelho para impressões latentes oferece o melhor dos dois mundos: partículas
de ferro de alta qualidade ﬁnamente trituradas e mescladas com nosso pó(óxido) vermelho brilhante
popular e supersensível. Esta potente combinação tem como resultado um pó altamente eﬁciente,
formulado para oferecer uma sensibilidade extremamente aceitável e qualidades de adesão
especialmente boas. Este produto pode ser fotografado perfeitamente em superfícies tanto claras como
escuras.

Nº CATÁLOGO
M118L
BPM118L
BPM118L128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó magnético vermelho para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
Pó magnético vermelho para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó magnético vermelho para impressões latentes, 3.785 ml (128 oz.)

Vermelho

PÓ MAGNÉTICO PRATA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó magnético prata latente foi formulado para quem prefere trabalhar com um pó de cor de alumínio.
É utilizado tanto em superfície claras como escuras para oferecer a ﬂexibilidade de um pó combinado.
O pó magnético prata pode ser usado na maioria das superfícies não porosas e quando as impressões
latentes estão frescas, funciona bem em papel, papelão e madeira bruta.

Nº CATÁLOGO
M119L
MSW119L
BPM119L
BPM119L128

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó magnético prata para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
Pó magnético prata para impressões latentes, 177 ml (6 oz.)
Pó magnético prata para impressões latentes, 473 ml (16 oz.)
Pó magnético vermelho para impressões latentes, 3.785 ml (128 oz.)

Prata

PÓ MAGNÉTICO PRATA/PRETO PARA IMPRESSÕES
LATENTES

O pó magnético prata/preto para impressões digitais contrastará em superfícies
de qualquer cor. Esta fórmula exclusiva se revelará no preto sobre superfícies de
cor clara e prata em superfícies de cor escura.

Nº CATÁLOGO

Cor dupla - Prata/Preto
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SBM9
MSWSBM9
BPMSBM9
BPMSBM9128

DESCRIÇÃO
Pó magnético latente prata/preto, 30 ml (1 oz.)
Pó magnético latente prata/preto, 177 ml (6 oz.)
Pó magnético latente prata/preto, 473 ml (16 oz.)
Pó magnético latente prata/preto, 3.785 ml (128 oz.)

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Pó magnético para impressões
latentes

Revelação de
impressões latentes

PÓ MAGNÉTICO PRATA/CINZA PARA IMPRESSÕES
LATENTES

Este pó tem as propriedades de aderência do pó magnético prata e as
excelentes propriedades "deslizantes" do pó magnético cinza. Se revela em
cinza sobre superfícies de cor clara e prata sobre superfícies de cor escura.

Nº CATÁLOGO
SBM10
MSWSBM10
BPMSBM10

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó magnético latente prata/cinza, 30 ml (1 oz.)
Pó magnético latente prata/cinza, 177 ml (6 oz.)
Pó magnético latente prata/cinza, 473 ml (16 oz.)

Cor dupla - Prata/Preto

PÓ MAGNÉTICO VERMELHO/PRATA PARA IMPRESSÕES
LATENTES

O pó magnético vermelho/prata para impressões latentes da SIRCHIE ®
é um pó de cor dupla que se revela em vermelho sobre superfícies claras e em
cor prata sobre superfícies escuras.

Nº CATÁLOGO
SBM12
MSWSBM12
BPMSBM12

DESCRIÇÃO

PREÇO

Cor dupla - Prata/Vermelho

Pó magnético latente prata/vermelho, 30 ml (1 oz.)
Pó magnético latente prata/vermelho, 177 ml (6 oz.)
Pó magnético latente prata/vermelho, 473 ml (16 oz.)

PÓ MAGNÉTICO MAGNUCLEI™ PARA IMPRESSÕES LATENTES

O pó magnético MAGNUCLEI™ para impressões latentes é o resultado de anos de investigação e
desenvolvimento. Os pós magnéticos regulares da SIRCHIE já são os melhores disponíveis, mas existe
a necessidade de um pó para duplo uso para aplicações de pó mais ﬁno. A MAGNUCLEI™ utiliza pós
que são triturados em tamanhos de partículas médias que possuem menos da metade do tamanho
dos pós magnéticos regulares. Este pó é muito eﬁcaz em
superfícies de vidro, plástico, madeira e metálicas. Utilize em
superfícies de papel sem deixar fundos escuros. Funciona
bem em ﬁlamentos de imitação ou verdadeiros se revelados
dentro de um curto período de manipulação.

Nº MAG100 e
MAG10016

Nº CATÁLOGO
MAG100
MAG10016

DESCRIÇÃO
Pó magnético MAGNUCLEI™ 30 ml (1 oz.)
Pó magnético MAGNUCLEI™ 473 ml (16 oz.)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO
É mostrado acima o resultado de impressões sobre
fundo branco e preto.
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Pó magnético fluorescente para
impressão latente
PÓ MAGNÉTICO FLUORESCENTE BRILHANTE PARA IMPRESSÃO LATENTE

A linha de pó magnético fluorescente brilhante para impressões latentes da SIRCHIE ® oferece
uma exclusiva fórmula para polvilhar impressões latentes. Ao lidar com fundos confusos ou multicores,
estes pós ﬂuorescentes servem para uma dupla ﬁnalidade. O pigmento escuro dos pós brilhantes é de
fácil distinção sob luz natural. Dependendo do pó brilhante utilizado, produzem uma cor ﬂuorescente
intensa ALARANJADA, AVERMELHADA ou AMARELADA quando excitadas.

Impressão latente Laranja brilhante
revelada com
exposto à luz
laranja brilhante.
ultravioleta.

Podem ser aplicados praticamente com qualquer aplicador de pó magnético. A área polvilhada se irradia
com luz forense ultravioleta, azul ou verde para observar os resultados.

Utilize-o com:
•
•
•
•

Fontes de luz forense: Halogênio de quartzo e descarga de vapor de arco
Lasers: Íons de argon, vapor de cobre e laser Yag Nd (neodímio)
Luzes ultravioleta: Onda longa
Fonte de luz alternativa BLUEMAXX™

Nº CATÁLOGO
Impressão latente Vermelho brilhante
revelada com ver- exposto à luz
melho brilhante.
ultravioleta.

FMP02
FMP03
FMP04

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó fluorescente magnético latente laranja brilhante 30 ml (1 oz.)
Pó fluorescente magnético latente vermelho brilhante 30 ml (1 oz.)
Pó fluorescente magnético latente amarelo brilhante 30 ml (1 oz.)

PÓ MAGNÉTICO FLUORESCENTE PARA IMPRESSÃO LATENTE

O processo de moagem da SIRCHIE produz os povos magnéticos ﬂuorescentes para impressões
latentes mais ﬁnas disponíveis na atualidade!

Impressão latente Amarelo brilhante
revelada com ama- exposto à luz
relo brilhante.
ultravioleta.

Estes pós magnéticos ﬂuorescentes para impressões latentes contêm pigmentos brilhantes, compostos
ferrosos de alta qualidade e um aditivo antimancha que garanta melhores resultados durante o
polvilhamento de impressões latentes. Os pós são particularmente úteis se aplicados sobre fundos
multicoloridos. Podem ser aplicados praticamente com qualquer aplicador de pó magnético. A área
polvilhada se irradia com luz forense ultravioleta, azul ou verde para observar os resultados.

Utilize-o com:

REDCHARGE™
exposto ao
BLUEMAXX™

ORANGECHARGE™
exposto ao
BLUEMAXX™

• Fontes de luz forense: Halogênio de
quartzo e descarga de vapor de arco
• Lasers: Íons de argon, vapor de
cobre e laser Yag Nd (neodímio)
• Luzes ultravioleta: Onda longa
• Fontes de luz alternativa (ver
p.118-129)

Nº CATÁLOGO

GREENCHARGE™
exposto ao
BLUEMAXX™

YELLOWCHARGE™
exposto ao
BLUEMAXX™

LL601
LL6012
LL602
LL6022
LL603
LL6032
LL605
LL6052

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó magnético fluorescente REDCHARGE™ 30 ml (1 oz.)
Pó magnético fluorescente REDCHARGE™ 473 ml (16 oz.)
Pó magnético fluorescente ORANGECHARGE™ 30 ml (1 oz.)
Pó magnético fluorescente ORANGECHARGE™ 473 ml (16 oz.)
Pó magnético fluorescente GREENCHARGE™ 30 ml (1 oz.)
Pó magnético fluorescente GREENCHARGE™ 473 ml (16 oz.)
Pó magnético fluorescente YELLOWCHARGE™ 30 ml (1 oz.)
Pó magnético fluorescente YELLOWCHARGE™ 473 ml (16 oz.)

PÓ MAGNÉTICO FLUOROMAG™ PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este pó combina a vantagem de "não contato" do pó magnético com um composto altamente
ﬂuorescente que se aplica aos fundos multicoloridos.
FLUOROMAG™
exposto ao
BLUEMAXX™
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Nº CATÁLOGO
FMP01

DESCRIÇÃO

Pó FLUOROMAG™ prata/cinza para impressões latentes 59 ml (2 oz.)

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Aplicadores de pó magnético

125LM

125L

125MD

125MBA

Revelação de
impressões latentes
Utilize os pós magnéticos
com bastões magnéticos da
SIRCHIE ® para descartar o risco
de destruir cristas das impressões
latentes. Uma principal vantagem
é que é fácil eliminar o excesso
de pó em superfícies a fim de
oferecer a máxima eficácia
fotográfica. Os aplicadores
magnéticos da SIRCHIE podem
ser usados com pós magnéticos
de qualquer marca. Utilize-os
exclusivamente em superfícies
não ferrosas.

125GM

Aplicador padrão Nº 125L de pó magnético

APLICADOR DE PÓ MAGNÉTICO PADRÃO

O 125L é ideal para polvilhar com precisão as áreas superﬁciais pequenas e médias. Escolha entre
um aplicador moldado a injeção ou um de alumínio anodizado. Contém um ímã estreito adaptável a
qualquer recipiente de pó de qualquer tamanho. Utilize-o para processar papel, madeira acabada e não
acabada, metais não ferrosos, plástico, vidro, vinil etc.

APLICADOR DE PÓ MAGNÉTICO MEGAWAND™

O SEARCH MEGAWAND™ possui uma maior área de cobertura desenhada especialmente para polvilhar
áreas superﬁciais grandes. O bastão retém aproximadamente o triplo da quantidade de pó do que o
bastão padrão e possui uma caixa de Delrin® fabricada de injeção com carga.

Aplicador MEGAWAND™ padrão Nº 125MD de pó
magnético

APLICADOR DE POLIMENTO MAGNÉTICO

Este bastão altamente magnético se caracteriza por uma cabeça polidor para aumentar a qualidade
dos levantamentos de impressões latentes na cena do crime. O mesmo que seu predecessor, o
MEGAWAND™, o 125MBA possui uma caixa de Delrin® fabricada com injeção de carga. A diferença é a
ferramenta de polimento integrada. Somente utilize a cabeça polidora para remover qualquer bolha de
ar e ondulações do material de levantamento.

APLICADOR DE PÓ MAGNÉTICO GIGAMAG™

O bastão varredor magnético GIGAMAG™ é a única chance para uma máxima cobertura. Este bastão
retém uma quantidade máxima de pó de qualquer bastão. Possui uma caixa resistente Delrin® fabricada
a precisão.

Nº CATÁLOGO
125L
125LM
125MD
125MBA
125GM

DESCRIÇÃO
Aplicador padrão de pó magnético moldado a injeção
Aplicador padrão de pó magnético de alumínio anodizado
Aplicador de Pó Magnético MEGAWAND™
Aplicador de polimento magnético
Aplicador de pó magnético GIGAMAG™

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

O Nº 125MBA é equipado com uma borda de
polimento.

PREÇO

Aplicador GIGAMAG™ Nº 125GM de pó
magnético
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Aplicador de pó magnético e kit
magnético
BARRA VARREDORA MAGNÉTICA

A barra varredora magnética possui uma ampla área
de varredura, pelo menos duas polegadas (2,54 cm).
Com uma capacidade de pó aproximadamente sete
vezes maior do que a barra magnética padrão, esta
barra é ideal para cobrir áreas de superfícies amplas.
O desprendimento do pó da barra possui um botão
de bloqueio positivo. O invólucro da unidade é feita
de alumínio fabricado a precisão. Peso: 160 g (5,7
oz.).

A barra varredora magnética possui uma capacidade
para pó que é sete vezes maior do que a nossa barra
magnética padrão.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

MSW200

PREÇO

Barra varredora magnética

KIT MAGNÉTICO SEARCH REGULAR PARA IMPRESSÕES LATENTES
CONTEÚDO DO 159L:
1- M114L Pó magnético preto para impressões
latentes 30 ml (1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco 30 ml (1 oz.)
1- M117L Pó magnético cinza 30 ml (1 oz.)
1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões
latentes 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- KC100 Maleta de transporte de plástico moldado
com inserções para componente

Este é o kit magnético mais popular para impressões latentes disponíveis. Utilize este kit para
processar uma cena do crime com pós e aplicadores magnéticos. O Kit 159L é excelente para revelar
impressões latentes sobre papel, papelão, madeira acabada e não acabada, vidro, vinis e sobre
qualquer material
não ferroso. Todas
as instruções estão
incluídas.

ESPECIFICAÇÕES:
• Dimensões: 21,6 cm x 19,7 cm x 9,2 cm (8 1/2" x
3/4" x 3/8").
• Peso líquido: 1,04 kg (2,3 lbs.)

Nº CATÁLOGO
159L

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit magnético SEARCH regular para impressões latentes

FITA PARA PROVA SEARCH DE IMPRESSÕES DIGITAIS

O vermelho na ﬁta branca identiﬁca artigos de impressões latentes processadas que estão prontos para
fotograﬁa. Os quadros iniciais dos peritos são parte do formato.

O Nº 905ED contém um dispensador de fita de aço
niquelado

COMPRE
ONLINE

www.sirchie.com
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Nº CATÁLOGO
905E
906E
905ED

DESCRIÇÃO

Fita para prova de impressões, 2,54 cm x 1270 cm (1" x 500")
Fita para prova de impressões, 2,54 cm x 1270 cm (1" x 500") com impressões*
Fita para prova de impressões digitais 2,54 cm x 1270 cm (1" x 500") com dispensador

* O pedido mínimo de impressão é de 24 rolos

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Vaporização com cianoacrilato
COMPOSTO DE VAPORIZAÇÃO COM CIANOCARILATO OMEGA-PRINT™

Este recipiente de tamanho econômico (20 g) é ideal para departamentos que não precisam de grandes
quantidades de cianoacrilato. O recipiente contém uma tampa com contador de gotas que pode vedar o
produto e garantir a integridade da solução de cianoacrilato durante seu armazenamento.

REVELADOR DE IMPRESSÕES
DIGITAIS OMEGA-PRINT™

A garrafa SIRCHIE ® de 500 g (16 oz.)
da OMEGA-PRINT™ foi desenvolvida para
departamentos que processam grandes
quantidades de impressões latentes com
cianoacrilato. O OMEGA-PRINT™ contém
quatro garrafas aplicadoras para manter a
integridade do recipiente bruto e permite a
aplicação de gotas em tecidos dispersantes e
bandejas para vaporização descartáveis.
O OMEGA-PRINT™ é a primeira opção
de muitos policiais em todo mundo.

Revelação de
impressões latentes
Cianoacrilato na forma
líquida . . .
O vapor super adesivo do cianoacrilato
etílico ou metílico se polimeriza na
maioria das impressões digitais latentes
para produzir um depósito branco. É
considerado que esta polimerização se
catalize com água e provavelmente com
outros componentes dos depósitos de
impressões latentes.
• Utilize-o para revelar impressões
em: Grande parte dos materiais
não porosos como plásticos, metais
(acabados ou não acabados), tecidos,
vidros e madeiras acabadas.
• Não é recomendado o uso em: Grande
parte dos materiais porosos ou
impressões digitais antigas
• Rendimento: Fácil de usar e muito
eficaz
• Revelação acelerada: O tempo do
processamento e a sensibilidade
aumentam com a alta umidade
controlada (80%)

O CNA103 includi uma garrafa de 500 g (16 oz.) de
OMEGA-PRINT™, quatro garrafas aplicadoras e instruções.

Nº CATÁLOGO
CNA102
CNA103

• Realce: Pó magnético, pó fluorescente,
amarelo básico, ardrox e rodamina 6 g

CNA102

DESCRIÇÃO

PREÇO

Composto de cianoacrilato para vaporização OMEGA-PRINT™, 20 g
OMEGA-PRINT™ c/4 garrafas aplicadoras, 500 g (16 oz.)

TECIDOS DISPERSORES OMEGA-PRINT™

Utilize estes tecidos com qualquer composto de cianoacrilato
líquido para vaporização.
Os tecidos são embalados em quantidades de 100.

Nº CATÁLOGO
CNA104

DESCRIÇÃO

Os vapores de cianoacrilato reagem (polimerizam) com águas
e outros possíveis componentes das impressões digitais
para formar um depósito duro
e esbranquiçado. É muito útil
na maioria das superfícies não
porosas e algumas superfícies
porosas

PREÇO

Tecidos dispersores OMEGA-PRINT™, 100 unidades

BANDEJAS DESCARTÁVEIS PARA VAPORIZAÇÃO OMEGA-PRINT™

Utilize a bandeja descartável para vaporização com ou sem tecidos dispersores. As bandejas são
feitas de alumínio. São desenvolvidas para acelerar a vaporização com cianoacrilato. As bandejas são
embaladas em quantidades de 25 e 100.

Nº CATÁLOGO
CNA106
CNA106C

DESCRIÇÃO
Bandejas para vaporização OMEGA-PRINT™, 25 unidades
Bandejas para vaporização OMEGA-PRINT™, 100 unidades

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO
Utilize as bandejas para vaporização com compostos líquidos de cianoacrilato.
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Vaporização com cianoacrilato

O sistema de uma única
etapa de revelação
com cianoacrilato de
impressões latentes.
THE FINDER™ é um sistema seguro,
simples e conveniente para processar
impressões latentes, totalmente contido
em um pacote laminado.
Somente desprenda as lâminas dos
pacotes e deixe que a THE FINDER™
se encarregue do restante. Os vapores
reagem com os resíduos de impressões
latentes para produzir impressões
reveladas com cianoacrilato o mais
durável possível.
Os pacotes podem ser utilizados em
mais de uma sessão de vaporização.
Somente vede novamente e reutilize-o
até acabar (aproximadamente 15 horas,
dependendo das condições). Não são
vendidos individualmente.

THE FINDER™ é uma fórmula em gel de cianoacrilato entre duas tampas de lâmina de alumínio.
Coloque o pacote na posição horizontal ou vertical em uma câmara de vaporização, sem que goteje a
cola.

COMO UTILIZAR THE FINDER™

Vaporização de objetos pequenos: Coloque o objeto em um
recipiente vedador apropriado. Abra o pacote e o coloque em um
recipiente junto com o objeto a ser processado. A vaporização
começa imediatamente. Após a revelação, volte a vedar o pacote.
Os outros objetos podem ser vaporizados utilizando o mesmo
pacote.

CARCATERÍSTICAS:

• Um método transparente, simples e muito
eficiente para vaporizar áreas
• Os pacotes da FINDER™ podem ser facilmente
armazenados e transportados
• Fita autoadesiva

Vaporização de interiores de veículos: Vede o veículo para não
permitir a entrada de ar exterior e coloque três ou quatro pacotes
em diferentes lugares dentro do carro. Aqueça o interior do veículo
Prepare o THE FINDER™ para uso
ao estacionar o carro em raios de sol ou ligando a calefação. Depois,
separando as lâminas do pacote
adicione a umidade com o umidiﬁcador portátil PUM100A da
®
SIRCHIE . Permita que a vaporização do interior do veículo ocorra
de 20 minutos a algumas horas. Após a revelação,volte a vedar
os pacotes e ventilar o veículo. Depois, fotografe as impressões
reveladas, polvilhe e levante. Nos locais ou áreas que possam ser fechados, o processo ocorre da
mesma forma.

Nº CATÁLOGO
CNA2000
CNA2001
CNA2002
CNA2002

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pacotes de cianoacrilato THE FINDER™, 5 unidades
Pacotes de cianoacrilato THE FINDER™, 20 unidades
Pacotes de cianoacrilato THE FINDER™, 100 unidades
Desconto de quantidades quando solicitado 3 unidades (300 unidades) ou mais

TECIDOS CYANO-BLOC™ PARA TRATAMENTO PRELIMINAR DE CÂMARAS
DE VAPORIZAÇÃO
Proteja sua câmara de vaporização contra a indução de película de cianoacrilato com CYANO-BLOC™.
Estes tecidos pré-tratados possuem uma fórmula especial para proteger as câmaras de vaporização
novas ou não utilizadas construídas com material de policarbonato ou vidro.

Somente utilize o tecido em todas as superfícies interiores, permita que seque e aplique uma segunda
camada. Depois umedeça com água a toalha seca que está incluída e limpe o interior. Aumente a vida
útil de sua câmara de vaporização e mantenha a prova visível durante todo o processo de vaporização.

Nº CATÁLOGO
Proteja câmaras de vaporização novas e não utilizadas com
Cyano-Bloc™.
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CNA110

DESCRIÇÃO

Aplicadores CYANO-BLOC™ embalados individualmente, 5 unidades
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PREÇO

A CYANOWAND™ DE
SEARCH

Revelação de
impressões latentes

A CYANOWAND™ DE SEARCH

REVELAÇÃO DE IMPRESSÕES
DIGITAIS LATENTES COM
CIANOACRILATO (SUPER
ADESIVA)

A CYANOWAND™ é uma ferramenta térmica autocombustível acionada com
butano. Não é elétrica e é utilizada como ferramenta térmica sem chama com
controle variável de temperatura.

O cianoacrilato (etílico ou metílico) se
polimeriza na maioria das impressões
latentes que se encontram as superfícies
não porosas. Esta reação química produz
um depósito branco visível.

É um gerador portátil de fácil uso que utiliza cartuchos
descartável com um monômero de cianoacrilato
que emite vapor para vaporizar as impressões
latentes. A CYANOWAND™ foi desenvolvida para aplicações em cenas de
crime ao ar livre, para processar veículos roubados em áreas fechadas bem ventiladas
com câmaras de vaporização.

UTILIZE-O:
A maioria das superfícies não porosas
como plásticos, metais(acabadas e não
acabadas), vidro, superfícies de madeira
esmaltadas ou envernizadas, celofone,
lâminas metálicas e papéis revestidos
com plástico.

KIT DA CYANOWAND KIT

A CYANOWAND™ é muito fácil de usar; Somente coloque um cartucho de cianoacrilato,
acenda e comece a vaporizar. Coloque a CYANOWAND™ a alguns metros de distância
da superfície suspeita e passe o varredor de um lado a outro. As impressões latentes se
revelam conforme são vaporizadas. A CYANOWAND™ também oferece excepcionais
capacidades de vaporização quando utilizado com as câmaras de vaporização da
SIRCHIE ®. Inclui todos os materiais necessários para processar as
impressões latentes com vaporização de cianoacrilato. Também estão
incluídas as instruções.

NÃO É RECOMENDADO EM:
A maioria das superfícies porosas ou
impressões digitais latentes antigas.

ESPECIFICAÇÕES DA SCW101:

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

SCW100

PREÇO

Kit SEARCH CYANOWAND™

CARTUCHOS CYANOWAND™

CARTUCHOS PADRÕES—com pré-carga de cianoacrilato. Emitem um vapor controlado de
cianoacrilato durante aproximadamente dois minutos.
MEGA-CARTUCHOS—extra grandes, descartáveis, com pré-carga de cianoacrilato que emitem vapor
durante aproximadamente quatro minutos.
ULTRA-CARTUCHOS— normalmente emitem vapor constante durante mais de uma hora ou durante
dez ciclos de "combustão" de 5 minutos.

Nº SCW300

Nº SCW200

Nº CATÁLOGO
SCW200
SCW300
SCW4001

Nº SCW4001

DESCRIÇÃO

• Comprimento total com ponta térmica:
246,3 mm (9,7")
• Com ponta térmica e cartucho:
267,6 mm (10,537")
• Peso (quando preenchido com gás):
126 g (4,4 oz.)
• Capacidade do recipiente de gás:
28 ml (1,6 polegadas cúbicas)
• Tempo de operação: Máximo de 4 horas
• Sistema de ignição: Piezoeletricidade (sem
necessidade de baterias)

CONTEÚDO DO SCW100:
1- SCW101 Gerador térmico CYANOWAND™ com
cobertura protetora de cabeça
1- SCW103 Recipiente de butano combustível, 38 ml
(1,3 oz.).
1- SCW104 Ferramenta extratora de cartuchos
1- SCW200 Cartuchos CYANOWAND™ (pacote de
10)
1- SCW105 Maleta de transporte, copolímero com
insertos de espuma

PREÇO

Cartuchos padrões, 10 unidades
Mega-cartuchos, 10 unidades
Ultra-cartuchos, unidade

Nº SCW103 e
SCW1035

BUTANO COMBUSTÍVEL CYANOWAND™

Este combustível de butano está disponível em um recipiente de 42 ml (1,3 oz.) e em um recipiente de
165 ml (5,82 oz.) com bocais para recarregar diretamente a CYANOWAND™.

Nº CATÁLOGO
SCW103
SCW1035

DESCRIÇÃO

PREÇO

Recipiente de butano combustível CYANOWAND™ 42 g (1,3 oz.)
Recipiente de butano combustível CYANOWAND™ 165 g (5,82 oz.)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Revelação de
impressões latentes
COMO FUNCIONA:

Vaporização com cianoacrilato e agentes
de coloração após vaporização
CYANO-SHOT™ SISTEMA DE REVELAÇÃO DE IMPRESSÕES DIGITAIS

O sistema CYANO-SHOT™ é um dos produtos mais quentes no mundo da revelação de impressões
latentes. Utilizando as propriedades de revelação de
cianoacrilato, este produto surpreendente gera uma quantidade
abundante de calor que reduz o tempo de vaporização ao
oferecer informações de qualidade das cristas. O sistema
CYANO-SHOT™ é ideal para uso com qualquer das câmaras
de vaporização de SIRCHIE ® em especial a câmara de
vaporização descartável FR175FG Shake-N-Fume™.

PASSO 1: COLOQUE o recipiente ativador (com orifício
abaixo) no frasco que contém a solução ativadora.

Nº CATÁLOGO
CNA3006
CNA3012
CNA3024
CNA3072

PASSO 2: RETIRE a cola na superfície metálica do
recipiente ativador.

CONTEÚDO DO CNA3000:
1- CNA300 Frasco de 60 cc com solução ativadora
1- HG1 Cristais ativadores
1- CNA1 Cianoacrilato

DESCRIÇÃO

PREÇO

CYANO-SHOT™, pacote com 6
CYANO-SHOT™, pacote com 12
CYANO-SHOT™, pacote com 24
CYANO-SHOT™, pacote com 72

ULTRA CYANO-SHOT™

O ULTRA CYANO-SHOT™ possui as mesmas
propriedades de revelação de impressões latentes
de nosso CYANO-SHOT™ regular, mas o tempo de
vaporização dura até 20 minutos. Este tempo extra
permite revelar impressões latentes em grandes áreas
fechadas.

CONTEÚDO DO CNA4000:
1- KCP198 Recipiente de plástico para revelação,
1 quarto.
1- CNA400 Solução ativadora, 60 ml (2 oz.)
1- HG2 Cristais ativadores, 180 mgs
1- CNA5 Cianoacrilato, 5 ml

Nº CATÁLOGO
CNA4000

DESCRIÇÃO

PREÇO

ULTRA CYANO-SHOT™

PLCAA QUENTE DE VAPORIZAÇÃO

Nº LV507

Acelerar a revelação com cianoacrilato utilizando esta placa quente para
vaporização. Somente coloque a placa quente na câmara de vaporização e
adicione de 5- a 10 gotas de OMEGA-PRINT™ em uma de nossas bandejas
descartáveis de alumínio para vaporização (CNA106). As impressões se
revelam em minutos, não em horas. Funcionamento com 110V.

Nº CATÁLOGO
FHP100
Cianoacrilato vaporizado em impressões realçadas
com amarelo básico e fotografado usando uma fonte
de luz azul (455 nm) e um filtro de barreira laranja.

DESCRIÇÃO

PREÇO

Placa quente para vaporização

AMARELO BÁSICO

O amarelo básico é uma tinta ﬂuorescente excelente para realçar impressões latentes reveladas com
cianoacrilato sobre superfícies multicores. O amarelo básico possui ﬂuorescência brilhante quando se
ilumina com luz ultravioleta o BLUEMAXX™.

Nº CATÁLOGO
LV507

DESCRIÇÃO

PREÇO

Amarelo básico, 25 g

VERMELHO 28

Esta tinta ﬂuorescente é utilizada para coloração do cianoacrilato que se emprega para revelar as
impressões latentes. Pode-se utilizar somente ou a combinação com amarelo básico para oferecer uma
variação maior de ﬂuorescência.

Nº LV511
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Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

LV511

Vermelho 28, 25 g

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Agentes de coloração para pósvaporização com cianoacrilato
RODAMINA 6G

A Rodamina 6G é uma das tintas mais utilizadas para realçar impressões latentes reveladas com
cianoacrilato. Estão incluídas informações técnicas, fórmulas e procedimentos.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

LV505

Rodamina 6G, 25 g

O Spray pós-vaporização de tinta ﬂuorescente amarelo básico é empregado para realçar as impressões
latentes que foram reveladas com cianoacrilato em superfícies multicores não ﬂuorescentes. As
impressões latentes realçadas ﬂuorescem amarelo/verde brilhante. O amarelo básico é fornecido em
uma garrafa de 500 ml com uma cabeça de spray para facilitar a aplicação. Utilize o BLUEMAXX™ de
SIRCHIE ® ou outras fontes de luz alternativas para observar os resultados.

DESCRIÇÃO

LVS500

Nº LV505

PREÇO

SPRAY DE TINTA AMARELO BÁSICO FLUORESCENTE PÓS-VAPORIZAÇÃO

Nº CATÁLOGO

Revelação de
impressões latentes

Cianoacrilato vaporizado em impressões realçadas
com Rodamina 6G e fotografado usando uma fonte de
luz verde (520 nm) e um filtro de barreira vermelho.

PREÇO

Spray amarelo básico, 500 ml

SPRAY ARDROX DE TINTA FLUORESCENTE PÓS-VAPORIZAÇÃO

Este spray ﬂuorescente é desenvolvido para realçar as impressões latentes que são reveladas com
cianoacrilato. O Ardrox satura a superfície da impressão latente e permanece nas menores aberturas,
oferecendo excelentes detalhes das cristais. As impressões tratadas com Ardrox ﬂuorescem na cor
amarelo/verde. O Ardrox é fornecido em uma garrafa de 500 ml com uma cabeça de spray para facilitar
a aplicação. Utilize o BLUEMAXX™ da SIRCHIE ou outras fontes de luz alternativa para observar os
resultados.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

LVS600

PREÇO

Spray de tinta Ardrox, 500 ml

TINTA LÍQUIDA ARDROX

Este líquido ﬂuorescente penetra rapidamente e permanece em sulcos minúsculos das impressões
reveladas com cianoacrilato para produzir uma resolução excepcional. Por ser muito ﬂuorescente
se exposto à excitação de onda larga em uma variação de 365 nm, é muito propício utilizá-lo como
acentuador de impressões polimerizadas com éster de cianoacrilato. Está incluída uma folha que
contém recomendações e procedimentos para a solução de trabalho. Utilize o BLUEMAXX™ ou
qualquer fonte de luz ultravioleta para a exposição.

Nº CATÁLOGO
LVS600

DESCRIÇÃO

PREÇO

Concentrado de tinta Ardrox, 946 ml

CORANTE RAM FLUORESCENTE PÓS-VAPORIZAÇÃO

O corante RAM é uma mistura ﬂuorescente de rodamina, ardrox e MBD. Utilize o RAM com uma fonte
de luz forense após processamento com cianoacrilato. Particularmente útil no realce de impressões
reveladas do CA em sacos plásticos. As impressões latentes realçadas por RAM são visualizadas entre
415 nm e 530 nm, tornando ideal para uso com uma grande variedade de fontes de luz forenses.

Nº CATÁLOGO
LVS650

DESCRIÇÃO

Cianoacrilato vaporizado para impressão colorida com
ardrox e iluminado
com luz ultravioleta
de 395 nm.

PREÇO

Corante RAM fluorescente pós-vaporização, 500 ml

CORANTE RAY FLUORESCENTE PÓS-VAPORIZAÇÃO

O corante RAY é uma mistura de vermelho básico, ardrox e amarelo básico que fornece uma grande
variação de ﬂuorescência com impressões reveladas com cianoacrilato. Visualize com uma fonte de
luz forense entre 365 nm e 550 nm, tornando ideal para uso com uma grande variedade de fontes de luz
forenses.

Nº CATÁLOGO
LVS650

DESCRIÇÃO

PREÇO

Corante RAY fluorescente pós-vaporização, 500 ml

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Reagente de partículas
pequenas

Revelação de
impressões latentes
REAGENTE DE PARTÍCULAS
PEQUENAS

• Utilize-o: E todas as superfícies não
porosas como carrocerias de veículos,
superfícies exteriores com pintura
brilhante, vidro, materiais encerados e
recobertos com plástico, polietileno e
poliestireno expandido.
• Não é adequado em: Superfícies
porosas como papel e papelão.
• Condições da superfície: Úmida ou
seca.
• Não é recomendado em: Superfícies
externas ou internas onde podem
ocorrer danos à propriedade. O
reagente de partículas pequenas (SPR)
é um pouco complexo e deve ser limpo
com água para remover os resíduos do
reagente antes de efetuar a fotografia e
o levantamento.
• Vantagens: Econômico, não tóxico,
rápido e fácil de usar.
• Tipos: SPR100 Suspensão escura
para superfícies de cor clara, SPR200
Suspensão branca para superfícies
escuras e SPR400UV suspensão
fluorescente (fontes de luz alternativa
de onda curta e BLUEMAXX™) para as
superfícies de cor clara ou escura.

Nº SPR100

Nº SPR200

Nº SPR400UV

O reagente de partículas
pequenas (SPR) é rápido,
econômico e eficaz em
impressões digitais frescas.
O SPR é composto de partículas ﬁnamente moídas
suspensas em uma solução detergente. Estas
partículas se aderem aos componentes oleosos
das impressões digitais latentes para formar
um depósito visível. As impressões latentes
desenvolvidas utilizando este método podem
ser levantadas utilizando meios de levantamento
padrão.

Quando os métodos de
polvilhamento convencionais não
funcionam:

Utilize o SPR da SEARCH somente em janelas com
graxa, metais oxidados, superfícies galvanizadas
e superfícies cobertas de sal (áreas ao redor do
mar). Selecione o SPR100 para superfícies claras,
o SPR200 para superfícies escuras e o SPR400UV
para superfícies coloridas. O SPR é fornecido em
3 recipientes de 500 ml e cada garrafa é dotada de
um spray dispensador.

Aplique o SPR a uma superfície não porosa como a carroceria de
um automóvel. As impressões resultantes aparecem na imagem
acima.

Nº CATÁLOGO
Aplique o SPR a uma superfície não porosa
(acima a esquerda) como uma janela quebrada.
As impressões resultantes aparecem na imagem
acima à direita.
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SPR100
SPR200
SPR400UV

DESCRIÇÃO
SPR escuro com spray, 500 ml, 3 unidades
SPR branco com spray, 500 ml, 3 unidades
SPR fluorescente com spray, 500 ml, 3 unidades

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Revelação de impressões
latentes em lados adesivos

Revelação de
impressões latentes

PÓ PARA SUPERFÍCIES COM FACE ADESIVA

Os pós para superfície com face adesiva são excelentes para revelar as impressões latentes de ﬁtas
e etiquetas, incluindo a ﬁta para dutos, ﬁta adesiva, ﬁta cirúrgica, ﬁta de espuma com dois lados,
ﬁta transparente de plástico, ﬁta reforçada para embalagem, bandagens adesivas, etiquetas para
embalagem e outras superfícies adesivas de cor clara. Selecione o pó branco ou preto para contrastar
com a superfície. A aplicação simples quando utilizado com a solução EZFLO da SIRCHIE ®.

Nº CATÁLOGO
ASP50D
ASP50L
ASP51
ASP52
TRA20

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó para superfície adesiva escura, 50 g
Pó para superfície adesiva clara, 50 g
Solução de EZFLO 177 ml (6 oz.)
Solução de EZFLO 473 ml (16 oz.)
Agente desprendedor de fita 29 ml (1 oz.)

Nº ASP50D
Nº ASP50L

REVELADORES DE LADOS ADESIVOS

Para revelar impressões latentes na superfície adesiva de uma ﬁta,
são pré-misturados os líquidos espessos ASD7D e ASD7L e são
aplicados com o aplicador Dauber. Pode ser utilizado para revelar
impressões de ﬁtas adesivas, para dutos, celofane, embalagens
marrom e náilon reforçado para embalagem.

Nº ASP52

Nº ASP51

Nº TRA20
Os números ASD7D e ASD7L contêm um prático aplicador
Dauber na tampa.

Nº CATÁLOGO
ASD7D
ASD7L

As impressões latentes reveladas na superfície adesiva de uma
fita para dutos usando ASD7D.

DESCRIÇÃO

PREÇO

Revelador para lado adesivo escuro 210 ml (7 oz.)
Revelador para lado adesivo claro 210 ml (7 oz.)

REMOVEDOR DE ADESIVO UN-STIK™

Este produto remove as ﬁtas, etiquetas e carimbos adesivos sem destruir o objeto a que está aderido,
permitindo processar o lado do adesivo para detectar as impressões latentes. Seguro em todas as
superfícies, exceto camurça/couro.

Nº CATÁLOGO
UNSTK100

DESCRIÇÃO
Un-Stik™, 118 ml (4 oz.)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO
Nº UNSTK100
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Revelação de
impressões latentes

Produtos para vaporização com
iodo

CARCATERÍSTICAS:
• Todo exterior de plástico
• Ampola de cristal de iodina pré-medida de 2,0
gramas
• Sem vazamento. Pode ser armazenado ao ser
transportado para qualquer lugar
• Fácil de usar, eficiente e totalmente eficaz
• Descartável e econômico
Na imagem, um operador está
utilizando o Nº DF2016 para
vaporizar um documento em
busca de impressões digitais
latentes.

PISTOLA DESCARTÁVEL FUMETTE PARA VAPORIZAÇÃO COM IODO

A pistola descartável FUMETTE para vaporização com iodo é um avanço de última tecnologia para
processar impressões digitais nas cenas do crime mediante vaporização com iodo.
O Nº DF2016 FUMETTE está disponível em pacotes
com seis.

A pistola FUMETTE é compacta e muito eﬁcaz para vaporizar paredes e madeira com vapor de iodo em
busca de impressões latentes. O desenho da pistola FUMETTE possibilita vaporizar superfícies tanto
horizontais como verticais.
A pistola FUMETTE também é excelente para vaporizar objetos pequenos com vapor de iodo porque
possibilita ao usuário o controle total do procedimento. Quando o processo de vaporização for
concluído, ele é simplesmente vedado novamente e é descartado todo o conjunto.

Nº CATÁLOGO
DF2016

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pistola descartável FUMETTE para vaporização com iodo, 6 unidades

CAENTUADORES DE IMPRESSÕES COM IODO SEARCH

O pacote de acentuadores de impressões com iodo consiste em seis ampolas de vidro frágeis
recarregadas com reagente. As ampolas são embaladas em tubos aplicadores de plástico. Rompa a
ampola, retire a tampa do tubo aplicador e aplique o reagente à impressão revelada com iodo. Estes
acentuadores de impressões oferecem uma vida útil ilimitada e são totalmente descartáveis. Os
acentuadores contém benzoﬂavona. São limpos, convenientes e fáceis de usar.

Os acentuadores de impressões com iodo Nº DCA16
estão disponíveis em pacotes de seis.
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Nº CATÁLOGO
DCA16

DESCRIÇÃO
Acentuadores de impressões com iodo SEARCH, 6 unidades

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Produtos para vaporização com
iodo

Revelação de
impressões latentes

AMPOLAS IODETTE

Utilize estas ampolas para
processar as impressões latentes
frescas(até 48 horas) em papel,
moeda, tecido e a maioria das
outras superfícies porosas e não
porosas que não sejam metálicas.
Desenvolvidas principalmente
para acelerar processos de
campo ou laboratórios utilizando
bolsas de plástico ou polietileno.
As ampolas Iodette possuem uma
vida útil ilimitada, estão limpas e
de uso conveniente. As Iodettes
são embaladas em ampolas de
vidro de 3 g. Seis ampolas por
frasco.

As impressões reveladas com iodo devem ser fixadas
ou fotografadas imediatamente porque a reação
desaparecerá rapidamente. O iodo deve ser usado
antes da ninidrina e do nitrato de prata.

Colocar as Iodettes em um saco plástico que cria uma câmara de vaporização
instantânea.
As Iodettes Nº AMP2066 vem num frasco com seis.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

AMP2066

PREÇO

Ampolas IODETTE, 6 unidades

AMPOLAS DE CRISTAL DE
IODO SEARCH

Os cristais de iodo são embalados e
vedados em ampolas de vidro. Estão
armazenados seguramente em kits,
sem perda de vapor, Além disso, são
muito convenientes e limpos, Para abrir,
simplesmente rompa o lacre e esvazie.
Podem ser utilizados com qualquer tipo
de aparelho de vaporização. Cada ampola
contém 2 g de cristais de iodo. Seis
ampolas por frasco.

COMPRE
ONLINE
Nº CATÁLOGO
A211C

DESCRIÇÃO

PREÇO

www.sirchie.com

Ampolas de cristal de iodo SEARCH, 6 unidades

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Revelação de
impressões latentes
COMO FUNCIONA O
IO-FUME™:

Produtos para vaporização com
iodo
VAPORIZADOR INSTANTÂNEO IO-FUME™

O IO-FUME™ é outro de nossa ampla linha de produtos desenvolvidos para o perito criminal pela
SIRCHIE ®. Ao utilizar as propriedades de revelação do iodo, o IO-FUME™ elimina a necessidade
do perito ter que gerar calor. As impressões latentes se revelarão mais fácil e rapidamente com
o IO-FUME™. Este produto é
perfeitamente adequado para uso
com as câmaras de vaporização da
SIRCHIE, em especial com a câmara
descartável de vaporização FR175FG
Shake-N-Fume™.

PASSO 1: RETIRE os cristais de iodo na superfície
metálica do recipiente ativador.

Nº CATÁLOGO
LPF1006

PASSO 2: COLOQUE o recipiente ativador (com orifício abaixo) no frasco que contém a solução ativadora.

PASSO 3: Resultados!

CONTEÚDO DO LPF1001:

DESCRIÇÃO

PREÇO

Vaporizador Instantâneo IO-FUME™ - pacote com 6

VAPORIZADOR DE IODO
ELECTROFUME™

O vaporizador de iodo FUM250 ElectroFume™
possui uma dupla ﬁnalidade. Fornece um
elemento signiﬁcativo de segurança ao vaporizar
impressões com iodo mantendo o perito distante
dos vapores de iodo. Também constitui um meio
rápido e eﬁciente para desenvolver impressões
latentes em superfícies porosas como papel,
papelão, madeira bruta, etc. O FUM250 contém
uma bomba de ar de alto volume e que funciona
a bateria. Esta unidade leve e portátil pesa apenas
400 g (14,1 oz.) com baterias e é fornecido com
pistolas descartáveis de vaporização com iodo
Fumette e acentuadores de impressões com iodo.
Todos estão convenientemente contidos na maleta
de transporte de ABS resistente.

Ao efetuar a vaporização com esta unidade, a pistola de vaporização deve ser aquecida segurando-a pela palma da mão.

1- LPF01 Frasco de 60 cc com solução ativadora
1- HG1 Cristais ativadores
1- LPF02 Cristais de iodo

ESPECIFICAÇÕES DO FUM250:
Dimensões: 7,9 cm x 14,6 cm x 4,1 cm
(3,125" x 5,75" x 1,625")
Peso com baterias: 400 g (14,1 oz.).

CONTEÚDO DO FMU250:

1- FUM250 Vaporizador de iodo ElectroFume™
2- Baterias tipo D alcalinas
8- DF201 Pistolas descartáveis vaporizadoras de iodo
Fummette
8- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
1- FUM250 cc Maleta de transporte de copolímero
preto moldado, texturizado; Dimensões: 21,6 cm x
19,7 cm x 9,2 cm (8 1/2" x 7 3/4" x 3 5/8");
Peso: 921 g. (2,03lbs.)

Nº CATÁLOGO
FUM250
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DESCRIÇÃO
Vaporizador de iodo ElectroFume™
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PREÇO

Revelação de
impressões latentes

Produtos de ninidrina

A ninidrina reage com
aminoácidos produzindo um
produto de reação de cor roxa
chamado "Púrpura de Ruhemann". A ninidrina deve ser
usada depois do iodo e antes
do nitrato de prata.

REVELAÇÃO DE IMPRESSÕES
LATENTES EM PAPEL E
OUTRAS SUPERFÍCIES
POROSAS:

Nº 202C

Nº 201C

Nº 201CAE

SPRAY DE NINIDRINA

Esta é a fórmula de ninidrina de maior uso em todo mundo. Revela impressões de mais de dois anos
atrás em casos reais e impressões de mais de 50 anos em casos experimentais. A ninidrina é embalada
em um recipiente de aerosol para aumentar sua vida útil e o uso conveniente em aplicações de campo
ou laboratório. Disponível em tamanhos de 177 ml (6 oz.) e 473 ml (16 oz.).

Nº CATÁLOGO
201C
202C

DESCRIÇÃO

PREÇO

Spray de ninidrina em aerosol, 473 ml (16 oz.)
Spray de ninidrina em aerosol, 177 ml (6 oz.)

Esta é uma fórmula especial de ninidrina em uma solução de acetona. Ela é utilizada e recomendada
aos especialistas no processo de impressões latentes por sua grande sensibilidade. A ninidrina com
acetona foi desenvolvida para uso em superfícies porosas, como papel, papelão e madeira bruta (não se
utiliza em materiais impressos com tinta ou pintura solúvel). Disponível em um aerosol de 473 ml
(16 oz.)

201C

DESCRIÇÃO

Utilize-o: As impressões digitais latentes
e impressões digitais com sangue sobre
superfícies porosas como papel, papelão,
cartolina, moedas, madeira bruta, placa
de gesso, etc.
Não é recomendado em: Superfícies não
porosas e objetos úmidos.
Rendimento: Fácil de usar e muito eficaz
Detecta impressões digitais de meses ou
anos atrás.

SPRAY DE NINIDRINA C/CAETONA

Nº CATÁLOGO

Aninidrina é um reagente de uso geral
desenvolvido para revelar impressões
latentes em papel e outras superfícies
porosas. Reage com aminoácidos e
outros componentes de impressões
digitais que produzem aminoácidos ao se
dividirem. A ninidrina produz uma imagem
colorida que pode variar de alaranjado
a roxo dependendo dos constituintes
de impressão latente e as condições
de revelação. A revelação total pode
levar algumas semanas para ocorrer, no
entanto a reação pode ser acelerada pelo
aquecimento e umidificação.

Revelação acelerada: A reação pode
ser acelerada pela aplicação de calor
e umidade. Consulte as câmaras de
vaporização Nº 214CA, DFC100 ou
DFC200.

PREÇO

Spray de ninidrina c/acetona em aerosol, 473 ml (16 oz.)

CRISTAIS DE NINIDRINA

Os cristais de ninidrina estão disponíveis em frascos de 25, 100 e 500 gramas por agências que
preferem misturar suas próprias fórmulas exclusivas.

Cristal de hidrato 1,2,3-tricetohidrindeno (Ninidrina)
Sensibilidade aos aminoácido ...........................Teste Pons de cor
Solubilidade em água ........................................ Clara e Concluída
Perda na secagem a 105ºC ........................ Não mais do que 11%

Nº CATÁLOGO
NRP01A
NRP02B
NRP03C

DESCRIÇÃO

PREÇO

Cristais de ninidrina, frasco de 25 g
Cristais de ninidrina, frasco de 100 g
Cristais de ninidrina, frasco de 500 g

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Revelação de
impressões latentes

Produtos de ninidrina
NOVO!

PROBLEMA: As impressões latentes
são reveladas neste documento com um
solvente com base de acetona. A tinta
escorre.

SOLUÇÃO: As impressões latentes
se revelaram neste documento com
umspray especial de ninidrina. A tinta
não escorre.

Nº NSI609

Nº NHT609

O spray de fórmula especial de ninidrina de SIRCHIE ® é ideal para revelar impressões latentes em
papel, porque praticamente evita que a tinta escorra. Utilize-o em moedas, envelopes, revistas, livros e
outros documentos impressos. Contém o líquido sintético 3M™ NOVEC™ HFE7100.

NSI609
NSI609G

SOLUÇÃO: NinidrinaHT—
Revela impressões latentes em papéis
carbono e de transferência de calor
(térmicos) como passagens aéreas,
recibos de caixa eletrônico e lojas sem
que o papel fique roxo ou preto.

Nº NCL500

SPRAY DE FÓRMULA ESPECIAL DE NINIDRINA

Nº CATÁLOGO

PROBLEMA: Gosta de trabalhar com
ninidrina, mas não funciona em papel
térmico.

Nº NFS200

DESCRIÇÃO

PREÇO

Spray de fórmula especial de ninidrina 240 ml (8 oz.)
Fórmula especial de ninidrina 3,75 l (128 oz.)

SPRAY DE NINIDRINAHT

A NinidrinaHT é especialmente formulada para recobrir impressões latentes em papéis carbono e de
transferência de calor (térmicos). Esta fórmula não contém reagentes de coloração (o papel não se
torna roxo ou preto), não faz com que a tinta escorra e não é inﬂamável. Mas isso não é tudo. Também
teve bons resultados em papéis normais. OBSERVAÇÃO: Não é recomendado aplicar calor ou outro
tipo de fixador a documentos tratados, já que escurecerá o documento.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

NHT609

PREÇO

Spray de ninidrinaHT, 240 ml (8 oz.)

FIXADOR DE NINIDRINA

Para evitar o desbotamento, utilize o ﬁxador de ninidrina da SIRCHIE ® para preservar as impressões
latentes reveladas com ninidrina após fotografá-las. Em alguns casos, o ﬁxador também realça e pinta
impressões reveladas.

Nº CATÁLOGO
NHT609

DESCRIÇÃO

PREÇO

Spray de fixador de ninidrina, 240 ml (8 oz.)

AGENTE DE LIMPEZA DE NINIDRINA

As fórmulas padrões de ninidrina podem ativar os produtos químicos em papéis térmicos e torná-lo
preto, escurecendo as impressões digitais. O tratamento com o reagente de limpeza de ninidrina da
SIRCHIE pode, em muitos casos, remover a camada escura que revela qualquer impressão digital
revelada

O Nº NHT609 revela as impressões
no recebimento da bomba de gás.
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Nº CATÁLOGO
NCL500

DESCRIÇÃO
Agente de limpeza ninidrina 500 ml (16 oz.)
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PREÇO

DFO (1,8-Diazafluoreno-9-Um)

Impressão revelada com
ninidrina.

A mesma impressão tratada
com DFO e fluoresce.

Revelação de
impressões latentes

O DFO geralmente produz impressões latentes
visíveis conforme as que são mostradas acima,
utilizando a estação de trabalho forense Nº
CA632.

IMPRESSÕES REVELADAS
COM TRATAMENTO DE DFO

As impressões latentes processadas
com DFO se revelam gradualmente
de maneira espontânea. A revelação
pode ser acelerada ao aplicar calor
na superfície da impressão latente.
A temperatura ideal para revelar
impressões com tratamento de DFO
foi determinada em 100ºC (212ºF). A
SIRCHIE ® oferece várias câmaras de
vaporização, incluindo o Nº DFC100 e
o Nº DFC200 para disponibilizar este
ambiente ideal de aceleração.
A revelação com DFO pode ser repetida
várias vezes para melhorar a revelação.

Nº DFS200P

Nº LV500

Nº LV5001

DFO (1,8-DIAZAFLUOREN-9-UM)

O DFO é um análogo de ninidrina utilizado para revelar impressões latentes sobre superfícies porosas.
Suas propriedades ﬂuorcromáticas o tornam especialmente úteis em superfícies coloridas nas quais
o fundo pode interferir em fotograﬁas posteriores. O DFO reage com o conteúdo de aminoácido do
resíduo da impressão digital e não interfere na análise posterior utilizando ninidrina, nitrato de prata ou
um revelador físico. De fato, alguns laboratórios informam que o uso do DFO aperfeiçoam os resultados
que se obtém com ninidrina.
De acordo com o "Manual de técnicas para revelar impressões digitais" publicado pela Divisão de
desenvolvimento cientíﬁco policial do Ministério do interior britânico, o DFO revela mais impressões
digitais do que a ninidrina. Outras provas indicam que o DFO também é eﬁcaz para revelar impressões
latentes de sangue.
Ocasionalmente, o DFO produzirá impressões latentes de cor clara (rosado), mas sua real qualidade
está em suas propriedades ﬂuorescentes. A ﬂuorescência de DFO pode ser produzida utilizando luz
ultravioleta, BLUEMAXX™ e outras fontes de luz alternativa.
O DFO está disponível em spray que contém 100 ml de reagente pré-mesclado para oferecer melhor
controle e menos desperdício. O DFO na forma de cristal está disponível para aqueles laboratórios que
preparam suas próprias fórmulas.

Nº CATÁLOGO
DFS200P
LV500
LV5001
LV500L

DESCRIÇÃO

FLUORESCÊNCIA DE DFO

Embora as impressões latentes que
se revelam com DFO possam às vezes
mostrar indicações visuais semelhantes
Pa Púrpura de Rhuemann, as impressões
devem ser examinadas mediante
técnicas fluorescentes. O DFO é um
agente de fluorescência que se adere
a resíduos de impressões latentes e faz
com que emitam luz quando iluminados
com uma luz ultravioleta ou fonte de luz
alternativa, tais como série de fontes de
luz BLUEMAXX™ da SIRCHIE.

PREÇO

Spray de DFO, 100 ml
Pó de DFO, 1 g
Pó de DFO, 5 g
Pó de DFO, 50 g

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Revelação de
impressões latentes
O NS7100 é excelente para
utilizá-lo com os cristais de
ninidrina (NRP01A, NRP02B,
NRP03C) e os pós de DFO
(LV500, LV5001, LV500L).
Entre em contato com a
SIRCHIE ® para obter a
combinação ideal de soluções.

Produtos e produtos químicos
de apoio de DFO e ninidrina
FLUIDO 3M™ NOVEC™ HFE7100

O ﬂuido sintético 3M™ NOVEC™ HFE7100 é a mais recente
evolução na especialidade de revelação de impressões digitais
em superfícies porosas. Criado como solvente transportador
para fórmulas de ninidrina e DFO, o HFE7100 foi desenhado
para substituir o solvente transportador CFC-113 que destrói o
ozônio. A principal vantagem de utilizar o ﬂuido 3M™ NOVEC™
HFE7100 em fórmulas de ninidrina e DFO é a proteção ao ozônio
e ao operador. Submetido a provas exaustivas pela Polícia do
estado de Oregon, a Divisão de desenvolvimento cientíﬁco
policial do Reino Unido e o Institut de Recherche Criminelle de la
Gendarmerie Nationale da França, o ﬂuido HFE7100 comprovou ser
o transportador ideal para fórmulas de ninidrina e DFO.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

NS7100
NS7100X

Nº LV508 Impressões latentes fluorescentes

PREÇO

Fluido 3M™ NOVEC™ HFE7100 3,78 l (1 gal)
Fluido 3M™ NOVEC™ HFE7100, 10 litros

1,2-INDANDIONA

1,2-Indandiona é resultado da busca de um substituto de menor custo de DFO. Como
o DFO e a ninidrina, a 1,2-Indanediona reage com resíduos de aminoácidos sobre
superfícies porosas, mas poucas vezes produz impressões visíveis. As impressões
reveladas produzem ﬂuorescência intensa com BLUEMAXX™ ou outras fontes de luz
alternativas comparáveis.
Uma vez misturado usando a fórmula que
vem de fábrica, a substância possui uma
vida útil limitada. Não é recomendado
utilizar a 1,2-Indandiona em papéis de baixa
qualidade como papel de jornal, papelão e
papéis escritos reciclados.

Nº LV5081

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

LV508
LV5081

Nº LV508

PREÇO

1,2-Indandiona, 1 grama
1,2-Indandiona, 10 gramas

UNIDADE DE SPRAY

Misture sua própria ninidrina, 1,2-Indandiona, DFO, amarelo básico, etc. Coloque em um frasco de
177 ml (6 oz.), ﬁxe em uma unidade e comece a pulverizar. Cada unidade pulveriza até 473 ml (16 oz.)
de líquido. Sem cabos, sem baterias ou mangueiras que possam prejudicar. Nenhum CFC é seguro para
o meio ambiente. Rápida aplicação e limpeza!

Nº CATÁLOGO

Nº SPU6 montado.
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SPU6
SPU1
SPUJ

DESCRIÇÃO
Unidade de spray potente com frasco de 177 ml (6 oz.) e tampa
Somente unidade spray
Frasco de reposição de 177 ml (6 oz.) com tampa roscada
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PREÇO

Nitrato de Prata SEARCH

Revelação de
impressões latentes
SOBRE O NITRATO DE PRATA:

O nitrato de prata reage com cloretos
presentes em impressões latentes para
produzir o cloreto de prata, um composto
que se torna marrom-acinzentado preto
quando exposto à luz. A seletividade
de seu uso é uma consideração devido
a alguns materiais que os fundos
contém cloretos. O nitrato de prata
é especialmente eficaz para revelar
impressões latentes em madeira bruta
e quando utilizado sequencialmente em
documentos em papel como processo
final(vaporizado com iodo, ninidrina e
por último nitrato de prata). Cada método
responde quimicamente a diferentes
componentes de uma impressão latente.
• IODO: Absorção e gorduras não
saturadas
• NINIDRINA: Aminoácidos
• NITRATO DE PRATA: Cloretos
Nº 205C

Nº SLPS300

Nº SN208

SPRAY DE NITRATO DE PRATA SEARCH

Esta é uma solução metanólica de nitrato de prata para uso geral. A conveniente cabeça do spray
possibilita a aplicação tanto em campo como em laboratório. Deve ser aplicado um spray leve e
uniforme a superfície submetida a tratamento. Depois do tratamento, deve ser permitida a secagem
total do objeto, preferencialmente na superfície escura (aproximadamente 2 minutos). Depois da
secagem, ilumine a superfície tratada com luz de alta intensidade (raios de sol) ou uma lâmpada de
aceleração SNA4 de nitrato de prata da SIRCHIE ®. As impressões digitais aparecem como imagens
marrom-acinzentado preto e devem ser fotografadas antes de revelar o fundo do objeto.

SPRAY DE PRATA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O spray de prata para impressões latentes é uma fórmula especial para revelar impressões latentes
em superfícies porosas. Esta é uma solução não aquosa sensível ao cloreto particularmente útil ao
processar documentos ou objetos impressos com tintas ou corantes solúveis em água (a maioria das
tintas não são diluídas quando tratadas com este solvente). Os procedimentos para processar e revelar
são os mesmos indicados para o spray de nitrato de prata. Utilize a lâmpada de aceleração de nitrato de
prata para revelar rapidamente as impressões.

Utilize o nitrato de prata
após a aplicação do
iodo e da ninidrina. Indicada para papéis, papel
cartolina, plásticos
e madeira clara não
envernizada.

AMPOLAS DE CRISTAL DE NITRATO DE PRATA SEARCH

Os cristais de nitrato de prata da SIRCHIE são hermeticamente vedados em ampolas de vidro para
prolongar ilimitadamente sua vida útil. Estão embalados em recipientes de cor âmbar para protegê-los
contra a luz. São fornecidos em seis ampolas de 2,2 g em cada recipiente.

Nº CATÁLOGO
205C
SLPS300
SN208

DESCRIÇÃO

PREÇO

Spray de nitrato de prata SEARCH, 240 ml (8 oz.)
Spray de prata para impressões latentes 240 ml (8 oz.)
Ampolas de cristal de nitrato de prata 6 unidades

LÂMPADA DE CAELERAÇÃO DE NITRATO DE PRATA SEARCH

A lâmpada de aceleração de nitrato de prata da SIRCHIE revela rapidamente impressões latentes
tratadas com nitrato de prata. A unidade funciona com baterias (4 AA alcalinas) e é ideal para utilizá-la
em aplicações de campo ou laboratório. As baterias não estão incluídas.

Nº CATÁLOGO
SNA4

DESCRIÇÃO
Lâmpada de aceleração de nitrato de prata SEARCH

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

O Nº SNA4 revela rapidamente impressões latentes
tratadas com nitrato de prata.
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Revelação de
impressões latentes

Revelador físico, tintas
corantes e etiquetas de aviso
CONJUNTO DE REVELADOR FÍSICO

O revelador físico é um reagente aquoso com base prata que reage com os componentes da transpiração
sebácea nas impressões digitais latentes para formar um depósito de cor prata-cinza. O revelador físico
é superior em sensibilidade a muitos produtos de nitrato de prata atualmente em uso. Pode ser utilizado
para revelar impressões latentes sobre papel e outros materiais porosos. Normalmente, o revelador físico é
utilizado em impressões latentes que foram tratadas com ninidrina. Somente misture as soluções e coloque os
documentos na mistura. Remova e aguarde que se revelem as impressões. Uma ﬁcha com informações técnicas
e recomendações de procedimentos para cada conjunto foi incluída, onde contém as soluções A e B.
O revelador
físico é útil em
papéis, papelão
e madeiras claras
não envernizadas. Deve ser
empregada após
aplicação do iodo
e da ninidrina.

Nº CATÁLOGO
LPD100
LPD101

DESCRIÇÃO

PREÇO

Conjunto de revelador físico, 1 litro
Conjunto de revelador físico, 3,8 litros

ÁCIDO MALEICO

Para uso antes do processamento de revelador físico, este pré-tratamento é utilizado para neutralizar qualquer
ligante alcalino e preenchedores que reagem muito com revelador físico.

Nº LPD100 Soluções A e B

Nº CATÁLOGO
Nº LPD110L

NOVO!

LPD110
LPD110L

NOVO!

Nº LPD110

DESCRIÇÃO

PREÇO

Pó de ácido maleico, 50 g
Solução de ácido maleico, 1 l

CRISTAL VIOLETA

A Cristal violeta é uma tinta que transfere cor visível aos componentes oleosos do resíduo de
transpiração sebácea na impressão latente e produz uma imagem roxa altamente concentrada e
intensa. É muito eﬁcaz para revelar impressões latentes em objetos que possuem uma qualidade
glutinosa ou pegajosa e inclui ﬁtas ou películas protetoras com revestimento adesivo. A Cristal violeta
também é eﬁcaz em superfícies contaminadas com graxa e óleo. Também estão incluídas as instruções.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

LV502
LV5021

Cristal violeta, 25 g
Cristal violeta, 100 g

PREÇO

SUDAN PRETO

O Sudan Preto é uma tinta que mancha os componentes oleosos das secreções sebáceas para produzir
uma imagem de cor azul-preto. Ao mesmo tempo que é menos sensível que algumas outras técnicas de
revelação de impressões latentes, é particularmente útil em superfícies contaminadas com substâncias
oleosas ou pegajosas. Utilize-a em superfícies não porosas como vidro, metal ou materiais de plástico e
superfícies enceradas como velas ou papelão para leite. É de fácil utilização, econômica, não tóxico e sua
vida útil é indeﬁnida.

Nº LV502 e LV5021

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

LV504

Sudan Preto, 30 g

PREÇO

REVELADOR OIL VERMELHO O

O Oil Vermelho O é uma alternativa de revelador físico para revelar impressões em superfícies porosas tais como
o papel que é ou estava úmido. Se revela vermelho, fornecendo alto contraste. É um processo de duas etapas,
mas não exige pré-tratamento como revelador físico.
Nº LV504

Nº LV510

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

LV510

Oil Vermelho O, 25 g

PREÇO

ETIQUETAS DE PROVA PROCESSADAS QUIMICAMENTE
Nº EIL13R

Utilize estas etiquetas de alerta para identiﬁcar sua prova tratada quimicamente. Ambos incluem um
centro de 7,62 cm (3").

Nº CATÁLOGO

Nº EIL14R
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EIL13R
EIL14R

DESCRIÇÃO

Cuidado tratada quimicamente 2,54 cm x 10,16 cm (1" x 4"), 250/rolo
Alerta de não toque 2,54 cm x 10,16 cm (1" x 4"), 250/rolo

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Fita para levantamento de
impressões digitais
FITAS TRANSPARENTES E TRANSLÚCIDAS PARA LEVANTAMENTO

Selecione o acabamento e tamanho apropriado das melhores ﬁtas disponíveis somente pela
SIRCHIE ®. Todos os tamanhos e acabamentos são sensíveis a pressão, tratadas com calor e sem
bolhas. Após levantar as impressões polvilhadas, a ﬁta é facilmente colocada em folhas de papel
revestidas ou com vinil rígido. As ﬁtas de 2,5 cm (1”) são fornecidas em bolsas de plástico antipó e as
ﬁtas de 3,8 cm e 5,1 cm (1 1/2" e 2") em frascos de plástico antipó. Todos os tamanhos são enrolados
sobre centros padrões de 2,5 cm (1”) para que se adapte aos
dispensadores de ﬁta para levantamento da SIRCHIE (ver a próxima
página).

Revelação de
impressões latentes
COMO UTILIZAR AS FITAS PARA
LEVANTAMENTO:

1. Após a revelação e fotografia da
impressão latente com pós, deve
ser efetuado o levantamento.
2. Segure a extremidade solta da fita
com os dedos polegar e indicador
de uma mão e o rolo com a outra
mão.
3. Retire a quantidade de fita suficiente
para cobrir a área a ser levantada
(normalmente 15,2 cm a 17,8 cm
(6" a 7").
4. Segure a extremidade solta da
fita em um lado da impressão ou
impressões que serão levantadas
com o dedo indicador.
5. Deslize o dedo polegar sobre a
superfície da fita, pressionando-a
cuidadosamente sobre a impressão.

Nº 144L2 em frasco plástico.

Nº 144L2

Nº CATÁLOGO
144.5L
144L
144L2
145.5L
145L
145L2

Nº 144L

Nº 145.5L

DESCRIÇÃO

PREÇO

Fita transparente para levantamento, 2,54 cm x 9,1 m (1" x 360")
Fita transparente para levantamento, 3,81 cm x 9,1 m (1 1/2" x 360")
Fita transparente para levantamento, 5,08 cm x 9,1 m (2" x 360")
Fita translúcida para levantamento, 2,54 cm x 9,1 m (1" x 360")
Fita translúcida para levantamento, 3,81 cm x 9,1 m (1 1/2" x 360")
Fita translúcida para levantamento, 5,08 cm x 9,1 m (2" x 360")

6. Não deve soltar o rolo que possui na
outra mão durante a operação.
7. Com cuidado, a fita deve ser
pressionada uniformemente sobre
a impressão, para que não haja
bolhas com o movimento do dedo
até o rolo.

COMO PROCEDER APÓS TER AFIXADO
A FITA:

1. Caso a superfície onde é colocada a
fita se romper ao retirar a fita, deve
ser deixada e o objeto preso para
ser transportado desde o campo.

FITA PARA LEVANTAMENTO DE IMPRESSÕES DE PALMAS/AGRUPAMENTO
Como indica o nome, as ﬁtas para levantamento de impressões de palmas/agrupamento foram
desenvolvidas para levantar impressões da palma das mãos ou
agrupamentos (várias) de impressões digitais. A ﬁta está disponível
em transparente ou translúcida e sensível a pressão e tratada com
calor para eliminar imperfeições e adesivo irregular. Disponível em
dois tamanhos, a ﬁta é individualmente
embalada em bolsas de plástico
reutilizáveis para proteção contra o pó.

2. Caso não seja o caso, a fita
polvilhada pode ser removida ao
retirar a extremidade do rolo.
3. Quando a fita for retirada da
superfície, deve ser transferida para
um cartão de apoio ou outro meio.
4. Uma vez presa, a fita deve ser
recortada do rolo e a extremidade
solta deve ser dobrada sobre ela
mesma. Os dispensadores de fita
(mostrados na próxima página) são
acessórios muito úteis quando se
utiliza a fita de levantamento.

O Nº 145L4 é
utilizado para
levantar a impressão de uma
palma de um
arquivador.

Nº 144L3

Nº CATÁLOGO
144L3
144L4
145L3
145L4

Nº 144L4

DESCRIÇÃO

Fita transparente para levantamento de palmas/agrupamentos, 7,62 cm x 9,1 m (3" x 360")
Fita transparente para levantamento de palmas/agrupamentos, 10,2 cm x 9,1 m (4" x 360")
Fita translúcida para levantamento de palmas/agrupamentos, 7,62 cm x 9,1 m (3" x 360")
Fita translúcida para levantamento de palmas/agrupamentos, 10,2 cm x 9,1 m (4" x 360")

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

AS FITAS PARA LEVANTAMENTO DE
IMPRESSÕES DIGITAIS DEVEM:
• Ter uma cobertura adesiva uniforme
• Não conter bolhas de ar
• Estar controladas com controle de pressão
• Ter fluxo de ar, tratamento de calor
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Fita para levantamento de
impressões digitais

Revelação de
impressões latentes

FITA DE POLIETILENO TRANSPARENTE PARA LEVANTAMENTO SEARCH
Esta ﬁta de levantamento é a escolha perfeita para levantar as impressões latentes polvilhadas
e reveladas de superfícies curvadas ou irregulares. Feita de polietileno
transparente resistente e elástico, esta ﬁta se adapta às superfícies texturizadas,
convexas e côncavas, e é capaz de resistir a tensão sem deformar as
impressões. A ﬁta de levantamento está disponível em 2,54 cm (1 1/2”) de
largura e 3,81 cm (2”) de largura e é fornecida num recipiente de plástico
antipó.
Nº 169PPA
Esta Nº 169PPA é perfeita para levantar as impressões latentes reveladas em superfícies curvadas ou
irregulares.

Nº CATÁLOGO
169PPA
269PPB

DESCRIÇÃO

PREÇO

Fita de polietileno transparente para levantamento, 3,81 cm x 9,1 m (2" x 360")
Fita de polietileno transparente para levantamento, 5,08 cm x 9,1 m (2" x 360")

SIRCHIE ® DISPENSADORES DE FITA PARA
LEVANTAMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS

Nossos dispensadores de ﬁta oferecem um método conveniente
para a segurar, dispensar e cortar uma variedade de tamanhos de
ﬁtas de levantamento. As lâminas de corte serrilhadas de aço de alto
carbono proporcionam um corte limpo todas as vezes. Sua média
de Peso é de 59 ml (2 oz.) Fabricação: Aço niquelado escovado
com lâmina de corte integral para acomodar um centro de uma
polegada de diâmetro.

Nº CATÁLOGO
145TW
146L
146TW
147TW
148TW

DESCRIÇÃO

PREÇO

Dispensador para fita de 2,54 cm (1") de largura
Dispensador para fita de 3,81 cm (1 1/2") de largura
Dispensador para fita de 5,08 cm (2") de largura
Dispensador para fita de 7,62 cm (3") de largura
Dispensador para fita de 10,2 cm (4") de largura

FITA DUPLA-FACE ALMOFADADA

As impressões latentes para levantamento são fáceis com o uso de ﬁta dupla-face almofadada. Cada
almofada inclui 25 folhas pré-cortadas de ﬁta para levantamento. Cada folha apresenta uma aba para fácil
separação. As ﬁtas almofadadas estão disponíveis em folhas de tamanho 15,2 cm x 5,1 cm e 15,2 cm x 10,2
cm (6" x 2" e 6" x 4") com aproximadamente 25 cartões de apoio reversíveis.

Nº CATÁLOGO
As fitas dupla-face almofadadas possuem cartões de
apoio reversíveis. Disponível em dois tamanhos.

PL200
PL400

DESCRIÇÃO

PREÇO

Fita dupla-face almofadada transparente 15,2 cm x 5,1 cm (6" x 2"), 25 folhas com apoio
Fita dupla-face almofadada transparente 15,2 cm x 10,2 cm (6" x 4"), 25 folhas com apoio

FITA PARA LEVANTAMENTO RUBBER-JELL™

A ﬁta para levantamento Rubber-Jell™ é uma combinação de nossa ﬁta para levantamento de
impressões digitais e as folhas de borracha/gel transparentes, mas em rolo. A ﬁta para levantamento
Rubber-Jell™ é feita especialmente para funcionar na maioria das superfícies, ou seja, lisas,
texturizadas, pintadas, rugosas, redondas e outras mais. Fornecida em um recipiente de plástico antipó
com tampa roscada. As ﬁtas têm 1 mm (0,040”) de espessura e estão disponíveis em três larguras.

Nº CATÁLOGO

A fita para levantamento Rubber-Jell™ apresenta
três tamanhos.
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144LRJ
144L2RJ
144L4RJ

DESCRIÇÃO

Fita transparente para levantamento Rubber-Jell™, 3,81 cm x 1,52 m (1 1/2" x 60")
Fita transparente para levantamento Rubber-Jell™, 5,08 cm x 1,52 m (2" x 60")
Fita transparente para levantamento Rubber-Jell™, 10,2 cm x 1,52 m (4" x 60")

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Levantadores articulados para
impressões digitais

Revelação de
impressões latentes
LEVANTAMENTO DE
IMPRESSÕES DIGITAIS
LATENTES REVELADAS QUANDO E POR QUÊ?

Depois de revelar impressões digitais
latentes utilizando qualquer um dos
seguintes métodos:
• Pós para impressões latentes, tanto
regulares, magnéticas e fluorescentes
TRANSPARENTE

PRETO

BRANCO

Levantadores para impressões digitais SEARCH
São rápidos, eficazes e econômicos!
LEVANTADORES ARTICULADOS SEARCHPARA IMPRESSÕES DIGITAIS

Desde que a SIRCHIE introduziu o levantador articulado na década de 1960, se tornou o padrão de
agências investigativas em todo mundo.
O levantador articulado é incomparável pelo fato de que a fórmula adesiva especial permite visualizar
claramente as impressões latentes anos depois do levantamento.

• Reagente de partículas pequenas (SPR)
• Cianoacrilato (Super cola) que foi
realçado com pó para impressões
digitais
...devem ser fotografas as impressões
digitais e depois levantá-las da superfície
em que estão, para a preservação e/
ou acentuamento/comparação ótica ou
armazenamento em uma base de dados
no computador. A SIRCHIE ® fabrica
uma ampla gama de meios para levantar
impressões digitais e efetuar estes
processos.

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA
EFETUAR LEVANTAMENTOS:
• Levantadores articulados SEARCH

• Abas SEARCH LIFT-O-TABS™ e SIRCHLIFT™
• Fitas para levantamento de impressões
digitais SEARCH
• Impressão da palma, impressões
digitais, levantadores de borracha
SEARCH
• Levantadores SEARCH de borracha
líquida
Após levantar impressões digitais que
foram reveladas, é necessário guardar o
médio de levantamento. Isto é realizado
com cartões impressos de dados em
vários formatos padrões ou em branco,
de folha transparentes ou opacas (papel
revestido ou plástico).
O operador substitui a cobertura protetora sobre o levantador
Nº 125LW de palma/agrupamento (acima).

Levantador articulado 130LW

SELEÇÃO DE UM MEIO DE LEVANTAMENTO

Devido as impressões digitais latentes se encontrarem em qualquer superfície concebível,
independente da forma ou material, são recomendadas algumas instruções na seguinte tabela:

TIPO DE SUPERFÍCIE

LEVANTADORES RECOMENDADOS

Superfícies planas, não porosas tais como
metais (acabados, revestidos), plástico liso,
vidro, madeira (acabada, revestida)
Não porosas e porosas com
contorno irregular
Não porosas, granuladas, planas e
com contorno irregular
Não porosas, suaves, como
argila, betume etc.

Levantador articulado SEARCH
LIFT-O-TABS™ SEARCH
Fita para levantamento SEARCH
Fita para levantamento SEARCH
Levantadores de borracha SEARCH
Levantadores de borracha SEARCH
Borracha líquida SEARCH

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Revelação de
impressões latentes

Levantadores articulados para
impressões digitais
LEVANTADORES ARTICULADOS 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2" )—Dimensionados para
levantamento de impressões simples.

Nº CATÁLOGO
130LT
130LW
130LB

DESCRIÇÃO

PREÇO

Levantador articulado transparente 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades
Levantador articulado branco 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades
Levantador articulado preto 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades

LEVANTADORES ARTICULADOS 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2")—Dimensionados para
levantamento de impressões simples.

Nº CATÁLOGO
134LT
134LW
134LB

DESCRIÇÃO

PREÇO

Levantador articulado transparente 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2") 24 unidades
Levantador articulado branco 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2") 24 unidades
Levantador articulado preto 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2") 24 unidades

SOBRE LEVANTADORES
ARTICULADOS

O levantador articulado é um dispositivo
pré-montado que combina o meio de
levantamento (acrílico adesivo sobre
uma aba de acetato transparente de
0,05"[5 mil] e uma folha de apoio seja
de acetato transparente ou vinil opaco.
O conceito de articulação significa tanto
o levantador como o material de apoio
que são uma única unidade, pronta para
o levantamento que veda e protege as
impressões digitais latentes frágeis.

LEVANTADORES ARTICULADOS 5,08 cm x 10,2 cm (2” x 4”) —Dimensionados para múltiplas
impressões digitais ou impressões de palma parcial.

Nº CATÁLOGO
131LT
131LW
131LB

DESCRIÇÃO

PREÇO

Levantador articulado transparente 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
Levantador articulado branco 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
Levantador articulado preto 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades

LEVANTADORES ARTICULADOS 10,2 cm x 10,2 cm (4” x 4”) —Dimensionados para múltiplas
impressões digitais ou impressões de palma completa.

COMPARAÇÕES IMEDIATAS:

As comparações imediatas devem ser
feitas com as impressões suspeitas. A
impressão pode ser utilizada diretamente
para impressões de contato ou
ampliações. Prova infalível: O levantador
é marcado com uma
no lado de
visualização para que a impressão não
possa ser invertida e o usuário saiba
sempre qual o lado deve visualizar.



Nº CATÁLOGO
131LT4
131LW4
131LB4

DESCRIÇÃO

PREÇO

Levantador articulado transparente 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades
Levantador articulado branco 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades
Levantador articulado preto 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades

SELEÇÃO ESPECIAL DA POLÍCIA—Total de 48 levantadores articulados que consiste em (24)
3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2"), (12) 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4"), (12) 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4")
levantadores. (Disponível em preto, transparente ou branco).

Nº CATÁLOGO
132LT
132LW
132LB

DESCRIÇÃO

PREÇO

Seleção especial transparente da polícia/48
Seleção especial branca da polícia/48
Seleção especial preta da polícia/48

ESPECIFICAÇÕES:
LEVANTADOR: Mylar de 0,005 com superfície adesiva
transparente cristal especial
COBERTURA: Cobertura de acetato de vinil rígido
0,010 preto, branco ou transparente

SUPER SELEÇÃO DE LEVANTADORES ARTICULADOS—Total de 96 levantadores articulados
consistindo de 16 unidades pretos, transparentes e brancos de 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2");
8 unidades pretos, transparentes e brancos de 2" x 4"; 8 unidades pretos, transparentes e brancos
10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4").

Nº CATÁLOGO
133LTWB

DESCRIÇÃO

PREÇO

Super seleção de levantador articulado/96

ETIQUETAS PARA LEVANTADORES ARTICULADOS— As etiquetas medem 3,81 cm x 5,08 cm
(1 1/2" x 2") e são impressas em verde sensível a pressão. Incluem um espaço para: Data de
levantamento, levantado por e local. Vendido em pacotes de 100.

Nº CATÁLOGO
Etiquetas de levantadores articulados Nº TLT20C
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TLT20C

DESCRIÇÃO
Etiquetas para levantadores articulados, 100 unidades
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PREÇO

Levantadores articulados
SEARCH com bloco de anotações

Revelação de
impressões latentes
APLICAÇÃO SIMPLIFICADA
O levantador articulado com bloco de
anotações é construído com Mylar®
de 0,1 mm (0,005”) para eliminar
completamente a aba. A espessura ajuda
a eliminar bolsas de ar e distorções.

As anotações podem ser feitas usando uma caneta
nos levantadores articulados com espaço escrever.

COMPARAÇÕES IMEDIATAS
As comparações imediatas devem ser
feitas com as impressões suspeitas.
ESPAÇO PARA ESCREVER
As anotações essenciais podem ser
feitas na aba para incorporá-las à prova
levantada como componente integral.

CONTEÚDO DO LP133LTWB:

Branco

Preto

TRANSPARENTE

LEVANTADORES ARTICULADOS SEARCH COM BLOCO DE ANOTAÇÕES

O levantador é um dispositivo pré-montado que combina o meio de levantamento (acrílico adesivo
sobre uma aba de acetato transparente de 0,1 mm (0,005”)) uma folha de apoio de acetato transparente
ou vinil opaco e espaço para escrever na base do conjunto.

Nº CATÁLOGO
LP130LB
LP130LT
LP130LW
LP131LB
LP131LT
LP131LW
LP131LB4
LP131LT4
LP131LW4

DESCRIÇÃO

16- LP130LB1 Preto com bloco de anotações
3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2")
8- LP131LB1 Preto com bloco de anotações
5 cm x 10 cm (2" x 4")
8- LP131LB41 Preto com bloco de anotações
10 cm x 10 cm (4" x 4")
16- LP130LT1 Transparente com bloco de anotações
3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2")
8- LP131LT1 Transparente com bloco de anotações
5 cm x 10 cm (2" x 4")
8- LP131LT41 Transparente com bloco de
anotações 10 cm x 10 cm (4" x 4")
16- LP130LW1 Branco com bloco de anotações
3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2")
8- LP131LW1 Branco com bloco de anotações,
5 cm x 10 cm (2" x 4")
8- LP131LW41 Branco com bloco de anotações,
10 cm x 10 cm (4" x 4")

PREÇO

Levantador com bloco de anotações preto 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades
Levantador com bloco de anotações transparente 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades
Levantador com bloco de anotações branco 3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2") 24 unidades
Levantador com bloco de anotações preto 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
Levantador com bloco de anotações transparente 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
Levantador com bloco de anotações transparente 5,08 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
Levantador com bloco de anotações preto 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades
Levantador com bloco de anotações transparente 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades
Levantador com bloco de anotações transparente 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") 12 unidades

SUPER SELEÇÃO DE LEVANTADORES ARTICULADOS COM BLOCO DE
ANOTAÇÕES

Esta seleção de levantadores articulados engloba a maioria das necessidades. Estão incluídos todos os
tamanhos padrões populares com coberturas de apoio preto, branco e transparente. Cada levantador
possui uma aba para escrever como parte integrante do conjunto do levantador.

Nº CATÁLOGO
LP133LTWB

DESCRIÇÃO
Super seleção, Levantadores articulados com bloco de anotações

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO
Nº LP133LTWB
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LIFT-O-TABS de SEARCH™ e
abas SIRCH-LIFT ™
LIFT-O-TABS™ DA SEARCH

Estes levantadores transparentes individuais pré-cortados e
ranhurados são feitos de Mylar® de 0,1 mm (0,005”) que
contém adesivo transparente para oferecer a
máxima claridade. As abas estão protegidas com
coberturas desprendidas feitas com poliéster e
ranhuradas para fácil remoção. Deposite o levantador
sobre a superfície para levantamento para proteger
a impressão latente ou desprenda o levantador da
superfície e coloque sobre uma cobertura de apoio.
Um técnico utiliza Lift-O-Tabs™ para levantar a
impressão de um recipiente de bebida gasosa.

CARCATERÍSTICAS DA LIFT-O-TABS™:
•
•
•
•
•

Adesivo transparente
Identificação da aba para visualização positiva
Três tamanhos convenientes
Fornecidas em caixas de plástico antipó
Coberturas de apoio plástico para cada levantador

Cada conjunto de LIFT-O-TABS™ apresenta
coberturas de apoio e etiquetas TLT20 para
identificação de prova.

CONTEÚDO DA COMBINAÇÃO DE
LIFT-O-TABS™ TLT10 DE SEARCH:
LEVANT. APOIO
QTD
QTD

Nº CATÁLOGO
TAMANHO

COR

16

16

3,81 cm x 5,1 cm (1 1/2" x 2") Trans.

16

16

3,81 cm x 5,1 cm (1 1/2" x 2") Branco

16

16

12

12

12

12

12

12

8

8

8

8

5,1 cm x 10,2 cm (4" x 4")

Branco

8

8

5,1 cm x 10,2 cm (4" x 4")

Preto

3,81 cm x 5,1 cm (1 1/2" x 2")

Preto

3,81 cm x 10,2 cm (1 1/2" x 2") Trans.
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")

Branco

5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")

Preto

3,81 cm x 10,2 cm (1 1/4" x 2") Trans.

ESPECIFICAÇÕES DE SIRCH-LIFT™:
• Os levantadores são feitos com acetato
transparente de 0,1 mm (0,005”) de espessura
• O adesivo acrílico é transparente, sem bolhas ou
estrias
• O dispensador de papelão abre uma aba de cada
vez
• Um revestimento de poliéster de 1 mil cobre
o adesivo e funciona como mecanismo do
dispensador
• As abas podem ser suportadas em qualquer meio

TLT01
TLT02
TLT03
TLT04
TLT05
TLT06
TLT07
TLT08
TLT09

DESCRIÇÃO

PREÇO

LIFT-O-TABS™ transparentes de 3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2"), 24 unidades
LIFT-O-TABS™ branco de 3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2"), 24 unidades
LIFT-O-TABS™ preto de 3,8 cm x 5 cm (1 1/2" x 2"), 24 unidades
LIFT-O-TABS™ transparente de 5 cm x 10 cm (2" x 4"), 24 unidades
LIFT-O-TABS™ branco de 5 cm x 10 cm (2" x 4"), 24 unidades
LIFT-O-TABS™ preto de 5 cm x 10 cm (2" x 4"), 24 unidades
LIFT-O-TABS™ transparente de 10 cm x 10 cm (4" x 4"), 12 unidades
LIFT-O-TABS™ branco de 10 cm x 10 cm (4" x 4"), 12 unidades
LIFT-O-TABS™ preto de 10 cm x 10 cm (4" x 4"), 12 unidades

COMBINAÇÃO DE LIFT-O-TABS™ DE SEARCH

A combinação de LIFT-O-TABS™ de SEARCH contém uma seleção de LIFT-O-TABS™ para satisfazer as
necessidades de levantamento da maioria das impressões latentes. A combinação TLT10 consiste em
108 levantadores. Na margem esquerda aparecem as cores, tamanhos e quantidades.

Nº CATÁLOGO
TLT10

DESCRIÇÃO

PREÇO

Combinação de LIFT-O-TABS™ da SEARCH

ABAS DA SIRCH-LIFT™

As abas da SIRCH-LIFT™ são LIFT-O-TABS™ instaladas em um rolo. Consistem em levantadores
de impressões digitais de alta qualidade em um rolo pré-cortado e ranhurado, embalados em um
único dispensador de papelão. O papelão armazena e dispensa uma a uma. Estão prontas para
uso em qualquer momento e em qualquer lugar, sem qualquer material de apoio para remoção. Os
levantadores medem 3,8 cm x 5 cm (1½" x 2") e são embalados 100 em um papelão.

Nº CATÁLOGO
As abas SIRCH-LIFT™ apresentam 100 por rolo em
uma caixa de dispensador manual.
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SLT100
SLT101

DESCRIÇÃO
Abas SIRCH-LIFT™, 100 por rolo
Apoiadores SIRCH-LIFT™ preto e branco, 100
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PREÇO

Os GripLifters da SEARCH™

Revelação de
impressões latentes

GRIPLIFTERS™ DA SEARCH

Estes levantadores são construídos com Mylar® transparente de 0,1 mm (0,005") e um revestimento
intermediário de 2 mil para oferecer a máxima claridade. Estão individualmente cortados pelo tamanho
e pré-ranhurados. Os GripLifters™ possuem um cabo pré-impresso que mantém as impressões
digitais do levantamento. Somente segure o levantador pela aba verde, remova e descarte a cobertura
conforme indicado. Aplique e friccione o lado adesivo sobre a impressão latente e levante utilizando o
cabo. Após levantar a impressão, simplesmente coloque o GripLifters™ sobre o cartão de apoio com
tamanho e cores apropriadas.

O Nº SGL24 é utilizado para levantar a impressão
latente da lata de refrigerante.

Nº CATÁLOGO
SGL22
SGL22B
SGL22BP
SGL22W
SGL22WP
SGL24
SGL24B
SGL24BP
SGL24W
SGL24WP
SGL44
SGL44B
SGL44BP
SGL44W
SGL44WP
LPW100
LPB100
LPW1505
LPB1505

DESCRIÇÃO

GripLifters™ de 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2"), 100 unidades
GripLifters™ 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") com cartões de apoio preto em branco, 100 unidades
GripLifters™ 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") com cartões de apoio preto impressos, 100 unidades
GripLifters™ 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") com cartões de apoio branco em branco, 100 unidades
GripLifters™ 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") com cartões de apoio branco impressos, 100 unidades
GripLifters™ de 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 100 unidades
GripLifters™ 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") com cartões de apoio preto em branco, 100 unidades
GripLifters™ 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")" com cartões de apoio preto impressos, 100 unidades
GripLifters™ 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") com cartões de apoio branco em branco, 100 unidades
GripLifters™ 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") com cartões de apoio branco impressos, 100 unidades
GripLifters™ de 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4"), 100 unidades
GripLifters™ 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") com cartões de apoio preto em branco, 100 unidades
GripLifters™ 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") com cartões de apoio preto impressos, 100 unidades
GripLifters™ 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4") com cartões de apoio branco em branco, 100 unidades
GripLifters™ 10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4")" com cartões de apoio branco impressos, 100 unidades
Cartões de apoio/registro brancos 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 100 unidades
Cartões de apoio/registro pretos 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 100 unidades
Cartões de apoio/registro brancos levantados 14 cm x 21,6 cm (5 1/2" x 8 1/2"), 100 unidades
Cartões de apoio/registro pretos levantados 14 cm x 21,6 cm (5 1/2" x 8 1/2"), 100 unidades

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

COMPRE
ONLINE

www.sirchie.com
57
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impressões latentes
COMO FUNCIONA O
SISTEMA EZ-LIFTER™

Impressões fotográficas e marcas
antes do levantamento.

Sistema EZ-LIFTER™
SISTEMA EZ-LIFTER™

O Sistema EZ-LIFTER™ foi desenvolvido para realizar de
uma maneira fácil a coleta, armazenamento e apresentação
de levantamentos de impressões latentes empolvilhadas.
O primeiro passo no processo de recuperação é revelar as
impressões da área suspeita com pó para impressão digital
latente.
•

Escolha uma das quatro cores codiﬁcadas EZ-LIFTER™
(azul, verde, amarelo ou vermelho) e atribuir uma cor
diferente para cada área a ser processada.

•

Depois de revelar as impressões com pó para impressões
latentes, aplique um indicador de seta numerado junto cada
impressão que será levantada e fotografada para mostrar a
relação das impressões com a área circundante.

•

Usando o levantador correspondente, aplique suavemente
o levantador, depositando-o sobre a impressão revelada,
mantendo a parte inferior do levantador.

•

Retire o levantador da superfície e aderi-lo a um dos cartões
de apoio.

•

Anexe o identiﬁcador do cartão de apoio com o mesmo
número e anote a informação pertinente no espaço destinado no cartão.

Quando todas as coletas forem obtidas a partir da cena do crime, coloque-as na caixa de arquivamento
pelo código de cor e número, e preencha o rótulo de conteúdo com as informações apropriadas. Isso
não indica apenas o conteúdo da caixa, mas também informa os técnicos de onde os levantamentos
foram obtidos.
Levantamento liso sobre uma
impressão revelada.

Levantamento realizado e um
cartão de identificação com as
informações pertinentes.

Arquivo de levantamentos por
código de cor e número, e preenchimento do conteúdo do rótulo.

CONTEÚDO DO EZL100:
4- Conjunto de levantadores numerados (1-12) com
tamanho 4,76 cm x 8,89 cm (1,875" x 3,5") em
azul, verde, amarelo e vermelho; cada um com a
seta designadora correspondente e o cartão de
identificação
48- Cartões de identificação EZL100BC
1- Caixa de arquivamento com rótulos com código
de cor
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Nº CATÁLOGO
EZL100

DESCRIÇÃO
Sistema EZ-LIFTER™
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PREÇO

Família EZ-LIFTER™ expandida

Revelação de
impressões latentes

FAMÍLIA EZ-LIFTER™ EXPANDIDA

Os coletadores EZ-Lifters™ da SIRCHIE ® são dispositivos práticos, fáceis de manusear para coleta
de impressões digitais latentes em pó a partir de evidências físicas no local do crime ou no laboratório
de crime. O EZ-Lifters™ apresenta os mesmos materiais básicos utilizados no novo sistema EZ-Lifter™
(EZL100).
EZ-LIFTERS™ são adaptados de uma base de vinil ﬂexível, permitindo que o usuário faça levantamentos
de impressões latentes de superfícies nas quais outros produtos de identiﬁcação produziriam resultados
insatisfatórios. O substrato de vinil é revestido com um revolucionário adesivo acrílico que extrai as
impressões em pó, mas que é facilmente removido de superfícies não porosas e também de várias
superfícies porosas.
Cada EZ-LIFTER™ é pré-impresso com uma escala horizontal e vertical altamente precisa com medidas
métricas—o formato usado pela maioria dos laboratórios criminais e dos técnicos em identiﬁcação. O
levantador de superfícies é fornecido em um material de contraste descartável facilmente removível. Os
levantadores são cortados em vinco, permitindo que o usuário simplesmente segure no canto direito
inferior e então remova o levantador do material de contraste.

PASSO 1—Revele as impressões latentes.

Os EZ-LIFTERS™ são fornecidos em pacotes de 12 que incluem levantadores, folhas de contraste de
vinil brancas e rótulos de identiﬁcação.

PASSO 2—Fazer o levantamento.

No EZL6060M

No EZL4040M

No EZL6040M

No EZL9090M
No EZL9060M

PASSO 3—Monte a coleta em uma folha de
contraste.
EVIDÊNCIAS DE IMPRESSÕES DIGITAIS LATENTES

Data do levantamento _______________
Levantado por _____________________
Local ____________________________

Nº CATÁLOGO
EZL4040M
EZL6040M
EZL6060M
EZL9060M
EZL9090M

DESCRIÇÃO

PREÇO

EZ-LIFTERS™ com folhas de contraste e rótulos de identificação, 40 mm x 40 mm (1,5" x 1,5"), 12 unidades
EZ-LIFTERS™ com folhas de contraste e rótulos de identificação, 60 mm x 40 mm (2,375" x 1,5"), 12 unidades
EZ-LIFTERS™ com folhas de contraste e rótulos de identificação, 60 mm x 60 mm (2,375" x 2,375"),12 unidades
EZ-LIFTERS™ com folhas de contraste e rótulos de identificação, 90 mm x 60 mm (3,5" x 2,375"), 12 unidades
EZ-LIFTERS™ com folhas de contraste e rótulos de identificação, 90 mm x 90 mm (3,5" x 3,5"), 12 unidades

OBSERVAÇÃO: Folhas de apoio são todas ligeiramente maiores para permitir a montagem mais fácil do EZ-LIFTER™.

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

_________________________________
Sirchie TLT-20

PASSO 4—Anexe o rótulo de identificação atrás
da montagem e preencha com as informações
(tamanho real).

CONTEÚDO DO EZ-LIFTER™:
12- EZ-LIFTERS™: 40 mm x 40 mm (1,5” x 1,5”),
60 mm x 40 mm (2,375” x 1,5”); 60 mm x
60 mm (2,375” x 2,375”); 90 mm x 60 mm (3,5”
x 2,375”), ou 90 mm x 90 mm (3,5” x 3,5”)
12- Folhas de contraste em vinil
12- Rótulos de identificação TLT-20
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Levantadores para impressões
digitais, palmares e pegadas
LEVANTADORES PARA IMPRESSÕES PALMARES/MÚLTIPLAS
TRANSPARENTE SEARCH

Estes levantadores de 15,2 cm x 22,9 cm (6" x 9") são feitos para acomodar impressões palmares
ou em grupos (múltiplas) que são reveladas com o pó em superfícies planas. Os levantadores são
transparentes e pré-montados—apresentando um adesivo acrílico transparente em uma folha de
acetato transparente de 0,1 mm (0,005") de espessura anexada a uma folha de contraste de vinil,
preta ou branca, de 0,2 mm (0,010") de espessura. Os levantadores vem em embalagens com doze
(12) unidades Todos os levantadores são marcados com um
para indicar o lado de visualização (e
impedir a inversão acidental).

★

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

135LT Levantadores palmares/múltiplos com contraste transparente, 15,2 cm x 22,9 cm (6" x 9"), 12 unidades
Levantadores palmares/múltiplos com contraste preto, 15,2 cm x 22,9 cm (6" x 9"), 12 unidades
135LB
135LW Levantadores palmares/múltiplos com contraste branco, 15,2 cm x 22,9 cm (6" x 9"), 12 unidades

Nº 135LW com levantamento da impressão palmar
resultante.

LEVANTADORES DE RESÍDUOS DE PEGADAS

Estes dispositivos de elevação únicos são revestidos com adesivo acrílico supersensível para a coleta
das partículas mais diminutas. Basta remover a proteção do adesivo, aplicar na área, levantar e montar
no material de contraste fornecido junto com cada levantador. Os levantadores tem tamanho de 15,2
cm x 38,1 cm (6" x 15") e são fornecidos em pacotes de doze (12). Os levantadores são fornecidos em
pacotes de 12 com tamanho de 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15") e folhas de contraste de plastico, preta,
branca ou transparente, com espessura de 0,2 mm (0,010") de espessura.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

FR001
Levantadores de resíduos de pegadas com contraste transparente, 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15"), 12 unidades
FR001BL
Levantadores de resíduos de pegadas com contraste preto, 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15"), 12 unidades
FR001WH Levantadores de resíduos de pegadas com contraste branco, 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15"), 12 unidades

LEVANTADORES DE PEGADAS SEARCH GEL
O preto Nº 647C100 é perfeito para o levantamento
de impressões com poeira.

Estes coletadores de pegadas únicos são projetados para permitir uma transferência precisa
impressões de pé ou calçado de superfícies empoeiradas e/ou sujas. Eles são particularmente úteis
quando se lida com superfícies levemente cobertas porque não geram eletricidade estática, como as
ﬁtas de elevação padrão. Dois levantadores de pegadas GEL de 15,2 cm x 38,1 cm (6" x 15")—um preto
e um branco.

Nº CATÁLOGO
647C100
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DESCRIÇÃO
Levantadores de pegadas GEL (1-branco, 1-preto)
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PREÇO

Levantadores SEARCH Gel

Revelação de
impressões latentes

LEVANTADORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS SEARCH GEL
Os levantadores de impressões digitais SEARCH GEL estão entre os melhores disponíveis. Usados
exclusivamente por apenas alguns departamentos de investigação do mundo, estes levantadores
trazem uma face adesiva excepcional produzida para aderir todos os vestígios de pó de impressões
reveladas—sem aderir à superfície de levantamento. Isso também é verdade mesmo se a superfície for
porosa (como o papel). Estes levantadores são especialmente úteis para o levantamento de impressões
reveladas em superfícies altamente granulosas, bem como em superfícies irregulares e curvas. Basta
remover a cobertura de acetato transparente protetora, fazer o levantamento da impressão revelada e
recolocar a cobertura protetora.

Nº CATÁLOGO
126LW
126LB
127LW
127LB
128LW
128LB
129LW
129LB

DESCRIÇÃO

PREÇO

Levantadores de impressões digitais brancos GEL, 5,08 cm x 5,08 cm 2" x 2", 12 unidades
Levantadores de impressões digitais pretos GEL, 5,08 cm x 5,08 cm (2" x 2"), 12 unidades
Levantadores de impressões digitais brancos GEL, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 unidades
Levantadores de impressões digitais pretos GEL, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 unidades
Levantadores de impressões digitais brancos GEL, 7,62 cm x 10,16 cm (3" x 4"), 12 unidades
Levantadores de impressões digitais pretos GEL, 7,62 cm x 10,16 cm (3" x 4"), 12 unidades
Levantadores de impressões digitais brancos GEL, 10,16 cm x 25,4 cm (4" x 10"), 1 unidade
Levantadores de impressões digitais pretos GEL, 10,16 cm x 25,4 cm (4" x 10"), 1 unidade

LEVANTADORES PALMARES/MÚLTIPLOS SEARCH GEL

Utilize este coletadores sempre que precisar de impressões palmares em pó desenvolvidos ou grupos
(várias impressões) a serem levantadas a partir de superfícies irregulares ou curvas. O tamanho
17,78 cm x 22,86 cm (7”x 9”) é ideal para uma marca de mão cheia. Os coletadores são fornecidos na
quantidade de seis por pacote.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

125LW Coletadores de impressões de palma/GEL branco 17,78 cm x 22,86 cm (7"x 9"), 6 unidades
125LB Coletadores de impressões de palma/GEL preto 17,78 cm x 22,86 cm (7"x 9"), 6 unidades

GELifters™

A maioria dos técnicos de cena do crime concorda que nenhum meio único de coleta de impressão
latente serve bem em todas as circunstâncias. Os GELifters™ são uma alternativa quando a ﬁta ou
outros meios de levantamento não são ideais para a situação.
Os GELifters™ são feitos com látex de alta qualidade e uma camada gelatinosa adesiva de baixa adesão.
São ideais para o levantamento de pegadas em poeira e de impressões latentes reveladas com pó.
Os GELifters™ são embalados a vácuo e estão disponíveis nas cores branca, preta e transparente.

Nº CATÁLOGO
GLT101B
GLT101T
GLT101W
GLT201B
GLT201T
GLT201W
GLT301B
GLT301T
GLT301W
GLT401B
GLT401T
GLT401W

DESCRIÇÃO

Técnico realizando o levantamento de uma impressão
palmar com o Levantador palmar/múltiplo GEL Nº.
125LW.

PREÇO

GELifters™ pretos, 13,2 cm x 18,28 cm (5,2" x 7,2"), 10 unidades
GELifters™ transparentes, 13,2 cm x 18,28 cm (5,2" x 7,2"), 10 unidades
GELifters™ brancos, 13,2 cm x 18,28 cm (5,2" x 7,2"), 10 unidades
GELifters™ pretos, 13,2 cm x 36,58 cm (5,2" x 14,4"), 2 unidades
GELifters™ transparentes, 13,2 cm x 36,58 cm (5,2" x 14,4"), 2 unidades
GELifters™ brancos, 13,2 cm x 36,58 cm (5,2" x 14,4"), 2 unidades
GELifters™ pretos, 17,78 cm x 17,78 cm (7" x 7"), 5 unidades
GELifters™ transparentes, 17,78 cm x 17,78 cm (7" x 7"), 5 unidades
GELifters™ brancos, 17,78 cm x 17,78 cm (7" x 7"), 5 unidades
GELifters™ na cor preta, 18,03 cm x 36,06 cm (7,1" x 14,2"), 2 unidades
GELifters™ na cor transparente, 18,03 cm x 3,06 cm (7,1" x 14,2"), 2 unidades
GELifters™ brancos, 18,03 cm x 36,06 cm (7,1" x 14,2"), 2 unidades
Técnico realizando o levantamento de uma pegada
com o GELifter™ brando Nº. GLT401W.

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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CONTEÚDO DO PVS200:
12412111101-

PVS200EG Pistola Extrusora
PVS200N1 Bicos de mistura
PVS200NT1 Pontas espalhadoras
PVS200W Cartucho duplo branco, 75 ml
PVS200B Cartucho Duplo Marrom, 75 ml
PVS200T Cartucho Duplo Transparente, 75 ml
PVS200AS Bastões de Aplicação
Estojo de viagem de plástico moldado com
inserções pré-cortadas; Dimensões: 35,5 cm x
25,4 cm x 9,2 cm (14” x 10” x 3 5/8”)

Impressões latentes em uma superfície texturizada mostrando nenhum
detalhe de aresta.

Kits de recuperação de evidências & de
impressões digitais de borracha líquida
KIT MULTIUSO DE RECUPERAÇÃO DE EVIDÊNCIAS

O PVS200 (polivinil siloxano) oferece um método único de mistura e aplicação de silicone líquido para
a coleta de marcas de ferramentas, marcas de mordidas e até mesmo para impressões digitais latentes
reveladas.
O PVS200 elimina a bagunça e as conjecturas misturando automaticamente as proporções exatas
necessárias. Basta apertar o gatilho
e os dois compostos são forçados
através de uma ponta de mistura e
distribuídos sobre a superfície.
Esta fórmula incrível é o método
perfeito para coletar impressões
digitais latentes em pó de superfícies
texturizadas e irregulares ou curvas.
A fórmula transparente permite a
visualização direta da impressão.
Fórmulas opacas produzem uma
imagem invertida. Em muitos casos,
as impressões transparentes podem
ser colocadas diretamente no scanner
plano de mesa e serem digitalizada
para o computador.

Nº CATÁLOGO
PVS200
PVS200W
PVS200B
PVS200T
PVS200NT
PVS200N
PVS200EG

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit de Recuperação de Evidências Universal
Cartucho de Substituição Branco Duplo, 75 ml
Cartucho de Substituição Marrom Duplo, 75 ml
Cartucho de Substituição Transparente Duplo, 75 ml
Espalhador de substituição, 40 unidades
Bicos de reposição, 40 unidades
Somente a Pistola Extrusora

Impressões levantadas resultantes
mostram excelentes detalhes das
cristas papilares depois da coleta
utilizando o kit PVS200.

PESQUISAR KIT DE IMPRESSÕES DIGITAIS COM LÍQUIDO DE BORRACHA

O Kit Lifter borracha líquida da SIRCHIE ® é usado para coletar impressões latentes desenvolvidas com
pó - de superfícies que sejam rugosas ou estejam dobradas, como folhas de metal, sacos de plástico e
tecidos, que podem ser distorcidos pela pressão necessária usando coletadores de impressões digitais
padrão. Basta misturar e derramar a borracha líquida sobre a impressão latente e levantar.
A borracha líquida também é recomendada para reproduções exatas de impressões digitais que não
necessitam de revelação com pó, como as encontradas em
materiais plásticos como calafetagem, massa de vidraceiro
e barro. A borracha líquida vem com as ferramentas
necessárias para a mistura e com instruções
completas.
Um levantamento de impressão digital com borracha
líquida a partir de uma superfície muito irregular.

CONTEÚDO DO LRL1234:
1- LRL4 Levantador de borracha líquida, 118 ml (4
oz.)
1- STM1003 Massa para modelagem, 113 g (1/4
lb.)
5- CNA1061 Recipientes descartáveis de alumínio
para mistura
5- KCP202 Espátulas de madeira
1- TM1.5 Catalisador de borracha de sílica 3,7 ml
(0,5 fl. dr.)
1- 130LT Levantadores articulados transparentes,
3,81 cm x 5,08 cm (1 1/2" x 2"), 24 unidades
1 - LRL2 Copolímero moldado, na cor preta;
Dimensões: 21,6 cm x 19,7 cm x 9,2 cm (8 1/2"
x 7 3/4" x 3 5/8"); Peso 0,82 kg (1,8 lbs.)
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Com o Kit de Coleta de
impressões digitais com
borracha líquida, basta misturar
e despejar a borracha líquida
sobre a impressão latente e
coletar.
Nº CATÁLOGO
LRL1234
LRL1234R

DESCRIÇÃO
Kit de impressões digitais de borracha líquida SEARCH
Pacote consumível de refil (em vermelho)

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Cartões e fichas de contraste para
impressões digitais levantadas

Revelação de
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CARTÕES DE CONTRASTE PARA IMPRESSÕES DIGITAIS
LEVANTADAS SEARCH
As folhas almofadadas de contraste de coleta de impressão digital oferecem
da SIRCHIE ® economia e qualidade. Produzidas em papel para cartão
plastiﬁcado, as 50 folhas de contraste são encadernadas em blocos com
uma capa resistente a rasgos e que não se parte. Disponível no formato
"reversível" (preto de alto brilho de um lado e branco do outro) e no formato
branco de alto brilho. Os cartões têm 0,012" de espessura.

Lado brilhante

Nº LB001

Lado brilhante

Lado brilhante

Nº LB0011

Nº LB001SP

Nº LB001

Nº CATÁLOGO
LB001
LB002
LB003
LB0011
LB0021
LB0031
LB001SP

DESCRIÇÃO

PREÇO

Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco,13,97 cm x 21,59 cm (5 1/2 "x 8 1/2")
Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 5,71 cm x 10,14 cm (2 1/4 "x 8 4/2")
Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 7,62 cm x 12,7 cm (3 "x 5" )
Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 13,97 cm x 21,59 cm (5 1/2 "x 8 1/2")
Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 5,71 cm x 10,14 cm (2 1/4 "x 8 4/2")
Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 7,62 cm x 12,7 cm (3 "x 5")
Cartão de contraste Brilhoso Almofadado Branco, 13,97 cm x 21,59 cm (5 1/2 "x 8 1/2")

Impressões latentes coletadas com fita
de coleta são montadas em cartões de
contraste de alta qualidadeSIRCHIE.
ASIRCHIE oferece uma excelente
seleção de cartões para uso com
qualquer um dos seguintes produtos de
apoio:

• SIRCHIE Fitas de coleta (todos
os tamanhos)
• PESQUISA LIFT-O-TABS™
• SIRCH-LIFT™ Abas
• Qualquer coletador adesivo
transparente ou fosco

FOLHA PLÁSTICA RÍGIDA DE CONTRASTE (VINIL)

As folhas de contraste em vinil SIRCHIE estão disponíveis em três tamanhos nas cores branco ou
transparente. Utilize as folhas de apoio com as ﬁtas de coleta LIFT-O-TABS™, ou qualquer transparente
ou fosco. Eles reduzem o risco de danos às impressões latentes que podem ser causados por
dobragem inadvertida de cartões de papel de contraste.

Nº CATÁLOGO
LB201
LB202
LB203
LB204
LB205
LB206
LB207
LB208
LB209

DESCRIÇÃO

Folha de contraste Rígida na Cor branca (vinil) 5,08 cm x 10,16 cm (2"x 4"), pacote com 30
Folha de contraste Rígida na Cor preta (vinil) 5,08 cm x 10,16 cm (2"x 4"), pacote com 30
Folha de contraste transparente rígida (vinil), 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), pacote com 30
Folha de contraste branca rígida (vinil), 10,16 cm x 10,16 cm (4" x 4"), pacote com 20
Folha de contraste preta rígida (vinil), 10,16 cm x 10,16 cm (4" x 4"), pacote com 20
Folha de contraste transparente rígida (vinil), 10,16 cm x 10,16 cm (4" x 4"), pacote com 20
Folha de contraste branca rígida (vinil), 20,32 cm x 20,32 cm (8" x 8"), pacote com 10
Folha de contraste preta rígida (vinil), 20,32 cm x 20,32 cm (8" x 8"), pacote com 10
Folha de contraste transparente rígida (vinil), 20,32 cm x 20,32 cm (8" x 8"), pacote com 10

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

Nº LB208

PREÇO
Nº LB204

Nº LB201

Folha de contraste em plástico rígido (vinil)
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Cartões de contraste para impressões
levantadas/cartões de registro
CARTÕES DE REGISTRO/
RASCUNHO/CONTRASTE DE
IMPRESSÕES LEVANTADAS

Nº LPB100 frente

Nº LPB100 verso

Depois que as impressões latentes forem
reveladas, elas podem ser levantadas e
ﬁxadas no lado reverso plastiﬁcado com
alto brilho dos Cartões de contraste/
esboço/registro de impressões levantadas.
O lado frontal do cartão de 7,6 cm x
12,7 cm (3” x 5”), é usado para registrar
as informações do caso, incluindo um
esboço grosseiro do local das impressões
latentes. Dois formatos estão disponíveis:
1. Verso preto brilhoso para coletas de
pós de cores claras (LPB100). 2. Verso
preto brilhoso para coletas de pós de
cores claras (LPW100).

Nº LPB100 com verso preto brilhante.
Nº LPW100 frente
No LPW100 verso

Nº CATÁLOGO
LPB100
LPB1005
LPW100
LPW1005
LPB1505
LPW1505

DESCRIÇÃO

PREÇO

Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100
Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100
Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100
Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 500
Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 14 cm x 21,6 cm (5 1/2" x 8 1/2"), pacote com 100
Cartões de contraste/Esboço/Registro (preto), 14 cm x 21,6 cm (5 1/2" x 8 1/2"), pacote com 100

PESQUISA CARTÕES DE CONTRASTE REVERSÍVEIS
No FC343 Cartões de apoio reversíveis

A escolha de muitas agências policiais federais, este cartão de apoio reversível é produzido a partir de
papel couché. Os cartões apresentam um alto brilho, acabamento preto de um lado e um acabamento
branco mate do outro lado. Dimensões do cartão: 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5") x 0,012" de espessura.

Nº CATÁLOGO
FC343
FC343
FC343

DESCRIÇÃO

PREÇO

PESQUISA Cartões de Apoio Reversíveis 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100
Desconto no volume quando encomendar 5-9 unidades (500-900 unidades)
Desconto no volume quando encomendar 10 unidades (1.000 unidades ou mais)

CONTRASTE COMBINADO/CARTÕES DE REGISTRO

Esses cartões são produzidos principalmente para o uso impressões digitais individuais, reveladas
com pó e levantadas com ﬁta levantadora de 2,5 cm, 3,8 cm ou 5,1 cm (1", 1 1/2" ou 2") ou com
LIFT-O-TABS™. Há espaço para o registro apropriado de dados da cena do crime. Os cartões estão
disponíveis em área de contraste preta ou branca para impressões. Dimensões do cartão: 7,6 cm
x 12,7 cm (3" x 5" x 0,012") de espessura.

Nº CATÁLOGO
Combinação de cartões de contraste/registro
(Nº FC337 superior direito, Nº FC340 direito)
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FC337
FC337
FC340
FC340

DESCRIÇÃO

Combinação de cartões de contraste/registro (preto), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100
Desconto por volume ao pedir 5 unidades (500 unidades) ou mais
Combinação de cartões de contraste/registro (branco), 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), pacote com 100
Desconto por volume ao pedir 5 unidades (500 unidades) ou mais
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PREÇO

Câmaras de vaporização
descartáveis

Revelação de
impressões latentes

SISTEMA DE VAPORIZAÇÃO
DESCARTÁVEL SHAKE-N-FUME™

Esta câmara de vaporização descartável traz uma
montagem simples em duas peças da estrutura
em ﬁbra de vidro. Traz um design resistente
e amortecedor que permite a automontagem
em apenas alguns segundos com uma leve
balançada. A estrutura é encaixada em uma
base ﬁrme de 29,6 cm x 29,6 cm (11 5/8" x 11
5/8"), criando uma tenda para as sacolas de
vaporização descartáveis pré-impressas. Uma
área em forma de caixa de 25,4 cm x 25,4 cm
x 50,8 cm (10" x 10" x 20") é criada quando está
totalmente montada. As sacolas de vaporização
transparentes permitem um monitoramento
constante do processo de vaporização e elimina
a inconveniente limpeza. O volume da área de
vaporização é: 32,7 l (8,6 galões).

Nº CATÁLOGO
FR175FG
FR175B

DESCRIÇÃO

PREÇO

SHAKE-N-FUME™ w /Quadro de fibra de fibro
Bolsas fumegantes pré-impressas descartáveis, 25 unidades

CÂMERAS FUMEGANTES
DESCARTÁVEIS

A FA100 é uma câmara fumegante descartável
para uso em campo ou laboratório que
fornece um espaço fechado para furioso
com a nossa CYANOWAND™, os pacotes
FINDER™ ou compostos OMEGA-PRINT™. A
câmara fumegante em PVC claro tem 0,3 mm
(0,012”) de espessura. Só a câmara fumegante
e as tampas são descartáveis, enquanto o
assistente fumegante tem uma vida ilimitada.

CÂMARAS DE VAPORIZAÇÃO
DESCARTÁVEIS

Estes sistemas compactos, portáteis
e leves de vaporização são fáceis de
montar, sendo ideais para o uso em
campo ou no escritório já que economiza
muito espaço.
São projetadas para uso incorporado de
todos os procedimentos de vaporização
e, em especial, é bem adequada para o
uso com o CNA300 Cyano-Shot™.

CONTEÚDO DO FR175FG:
1- Base resistente de 29,52 cm x 29,52 cm (11 5/8"
x 11 5/8")
1- Estrutura resistente e leve em fibra de vidro
15- FR175B1 Bolsas fumegantes pré-impressas
descartáveis
1- Maleta em nylon com zíper
4- Testemunhos/Evidência

No FA100 transporta os flats e pode ser
configurado em segundos, basta instalar
as tampas. O contraste companheiro
fumegante é todo em alumínio e pode
ser montado ou desmontado em
segundos.

FA100 CONTEÚDO:
3- FA1012 Cilindros Fumegantes (descartáveis)
6- FA1013 Capas de ponta (descartáveis)
1- FA101 Suporte universal para câmaras
fumegantes c/4 braços de Suspensão de Provas

FA100 ESPECIFICAÇÕES:

Nº CATÁLOGO
FA100
FA103
FA101

DESCRIÇÃO
Kit Descartável de Câmara Fumegante
Câmaras Fumegantes com capas de ponta, 3 unidades
Suporte universal para câmaras fumegantes

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

• Volume da Câmara: 1.276 centímetros cúbicos,
20,8 l (5,5 galões)
• Dimensões da câmara achatada:
37,78 cm x 45,75 cm (14 7/8"L x 18"A )
• Dimensões da câmara expandida:
37,78 cm x 45,75 cm (9 1/2"dia x 18"L)
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Câmaras de vapor de
Cianocrialato
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impressões latentes
FR100 CONTEÚDO:
1- CNA103 Composto fumegante de cianocrialato,
473 ml (16 oz.)
1- CNA104 OMEGA-PRINT™ Almofadas de
dispersão, 100 unidades
1- CNA104 OMEGA-PRINT™ Almofadas de
dispersão, 25 unidades
1- CNA110A CIANO-BLOC™ Almofadas de prétratamento e de pós-tratamento
2- CNA20001 THE FINDER™ Pacotes de cianoacrilato
1- FR1001 Câmara com Tampa
1- FR1002 Plataforma fumegante, Malha de Arame
6- FR1006 Clips para evidências

ESPECIFICAÇÕES:
• Peso líquido: 5,88 kg (13 lbs.)
• Dimensões: 51,4 cm x 35,6 cm x 26,7 cm
(20 1/4" x 14" x 10 1/2")
• Volume da câmara: 37,8 l (10 galões).

KIT CÂMARA DE VAPORIZAÇÃO EM LABORATÓRIO COM CIANOCARILATO

A FR100 apresenta um volume de 0,034 metros cúbicos (1,2 pés cúbicos) para a manipulação de itens
múltiplos. O fechamento em vidro permite o monitoramento de todo o processo de desenvolvimento.
A tampa Plexiglas™ de 6,3 mm (1/4”) de espessura, com dois bastões integrados para contraste de
evidências e seis clipes para evidências, tem encaixe perfeito para evitar vazamento dos vapores na
área de trabalho. A unidade dispõe de um porto compatível com o umidiﬁcador PUM100A e o SCW100
CYANOWAND™. Os pacotes FINDER™, uma plataforma de malha de arame fumegante OMEGA-PRINT™
almofadas dispersão e as bandejas descartáveis fumegantes OMEGA-PRINT™ estão incluídas nesta
câmara.

Nº CATÁLOGO
FR100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit câmara de vaporização em laboratório com cianoacrilato

KIT CÂMARA DE VAPORIZAÇÃO PORTÁTIL

A câmara de vaporização portátil CNA990 é uma câmara de desenvolvimento com cianoacrilato
projetada para o uso em campo. Fabricada com um material acrílico transparente e resistente, a
unidade pode ser desmontada em placas planas para caber
em um estojo de viagem de náilon resistente. A câmara é
facilmente montada em menos de cinco minutos.
Os Nº CNA900 & CNA990 incluem um estojo para a
viagem de náilon.

CONTEÚDO DO CNA900:
1- CNA990 Câmara de vaporização com prateleira e
suportes
6- FR1006 Clipes para evidências
1- CNA2000 Pacotes de cianoacrilato Finder™, 5
unidades
2- CNA110A Tecidos CYANO-BLOC™ pré- e póstratamento
1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes,
56 g (2 oz.)
1- 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro para
impressões latentes
1- M114L Pó magnético regular preto para
impressões latentes, 28 g (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- CNA9001 Estojo portátil, náilon preto

Seu volume é de aproximadamente 4,54 litros (16
galões)—suﬁciente para o processamento de múltiplos
itens. As paredes transparentes permitem fácil
monitoramento do desenvolvimento. A câmara traz uma
entrada compatível com o Umidiﬁcador PUM100A e
com o SCW100 CYANOWAND™, uma prateleira interna
removível e vários suportes para evidências. O kit da
câmara de vaporização portátil CNA900 inclui uma
seleção inicial de consumíveis, incluindo os pacotes THE
FINDER™ de cianoacrilato, pó magnético e regular para
impressões latentes, um bastão magnético e um pincel
em ﬁbra de vidro.

CONTEÚDO DO CNA990:
1- Câmara de vaporização com prateleira e suportes
2- CNA110A Tecidos CYANO-BLOC™ pré- e póstratamento
6- FR1006 Clipes de evidências
1- CNA9001 Maleta de transporte, Nylon Preto
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No CNA900 Kit com conteúdos retratados

Nº CATÁLOGO
CNA900
CNA990

DESCRIÇÃO
Kit de Câmera Fumegante Portátil
Câmera Fumegante Portátil Apenas
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CÂMARAS DE VAPOR DE CIANOCRIALATO

Esta câmara possui 0,11 metros cúbicos (4,0 pés cúbicos) de volume e vários cabides para o
processamento de um grande número de itens de uma só vez. Dois elementos de aquecimento,
que operam de forma independente ou em simultâneo, permitir ao cianoacrilato fumegar a uma
temperatura de superfície de 110 ºC (230 ºF).
Acompanhar de perto o desenvolvimento de impressão latente através da porta em painel de
policarbonato frontal transparente. Ao utilizar o cabide de impressão controle embutido, a suposição
é retirado da questão fumegando! OBSERVAÇÃO: Impressões superdesenvolvidas perdem detalhes,
dificultando o aprimoramento de técnicas — é sempre melhor subdesenvolver.
Uma das características mais surpreendentes são as portas de entrada—use a porta superior para
vaporizar com o CYANOWAND™ (SCW100) e adicione a umidade conforme necessário com o
Umidiﬁcador PUM100A; a porta inferior é projetada para a retirada dos vapores com o FR300N
DeFumigator™ após o processo. OBSERVAÇÃO: Se o seu departamento processa um grande número
de impressões digitais latentes com cianoacrilato, OMEGA-PRINT™ o desenvolvedor Fingerprint
(CNA103) e as bandejas Fuming descartáveis (CNA106).

Antes da utilização inicial, trate o interior da porta da câmara com Cyano-Bloc™ para protegê-lo
contra a acumulação de cianoacrilato.

A ﬁm de evitar a acumulação de cianoacrilato sobre as
superfícies de policarbonato da sua nova câmara de fumos,
utilize as compressas de tratamento CNA110 CYANO-BLOC™
antes da vaporização inicial.
A porta de entrada superior esquerda irá
acomodar o Nº SCW100 Cyanowand ™ e o
umidificador PUM100A.

No FR200 inclui todos os consumíveis necessários
fumegantes de cianoacrilato.

A porta de entrada no
lado inferior direito da
FR200 acomoda o No
FR300N De Fumigator™
para extração de fumos
(vendido separadamente).

O cabide de impressão
com controle embutido
elimina a adivinhação
do tempo fumegante!

FR200 CONTEÚDO:

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

FR200
Câmara de vaporização de cianoacrilato (110V CA)
FR200220
Câmara de vaporização de cianoacrilato (220V CA)
FR201
Cartões de controle de vaporização, 5,71 cm x 10,2 cm (2,25" x 4") (50 cartões por livro)
CNA2000
Pacotes de cianoacrilato The Finder™, 5 unidades
CNA110
Tecidos de pré-tratamento Cyano-Bloc, pacote com 5

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

1- Câmara Fumegante Cyanoacrylate
1- CNA103 OMEGA-PRINT™ desenvolvedor de
impressão digital, 454 g (16 oz.)
1- CNA106 Bandejas descartáveis OMEGA-PRINT™
para vaporização, 25 unidades
1- CNA104 Tecidos para dispersão OMEGAPRINT™, 100 unidades
2- CNA20001 Pacotes de cianoacrilato FINDER™
1- CNA110 Tecidos CYANO-BLOC™ pré- e póstratamento, 5 unidades
1- FR201 Cartões de controle de vaporização, bloco
com 50
1- FR1002 Plataforma de vaporização, malha
metálica
4- Bastões para contraste de evidências
16- FR1006 Clips para evidências

ESPECIFICAÇÕES:
• Dimensões: 77,5 cm x 30,5 cm x 55,9 cm (30,5” x
12” x 22”)
• Peso: 10,2 kg (22,5 lbs.)
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Revelação de
impressões latentes
O volume da câmara
maior desta unidade
é especialmente
concebido para os
departamentos de
processamento de
grandes quantidades
de provas.

Câmaras de vapor de
Cianocrialato
LABORATORY FUMING CHAMBER

A Câmara de vaporização em laboratório FR600 traz um tamanho aumentado em relação a outras
câmaras—totalizando 0,18 metros cúbicos (6,5 pés cúbicos) e oferece três níveis de bastões para
contraste de evidências para o processamento de um número ainda maior de itens individuais do
que antes. A câmara é equipada com três elementos de aquecimento que produzem temperaturas de
superfície de 110º C (230º F).
As portas transparentes de policarbonato permitem uma visão total de todos os itens na câmara. Com a
utilização do contraste de impressão com controle integrado, as conjecturas são eliminadas em matéria
de vaporização! OBSERVAÇÃO: Impressões revelada em excesso perdem detalhes, prejudicando
as técnicas de aprimoramento. É sempre melhor realizar uma revelação abaixo do nível. A câmara
possui uma porta de saída e uma de entrada, uma em cada lado, permitindo o uso de acessórios como
CYANOWAND™ e a conexão do DeFumigator™, mostrados na próxima página. A porta de entrada
também permite a conexão com o Umidiﬁcador PUM100A.
A maioria dos materiais de vaporização de cianoacrilato pode se usada: Composto líquido OMEGAPRINT™ (usado com bandejas para vaporização), pacotes de cianoacrilato THE FINDER™ e Gerador de
vaporização CYANOWAND™.
Para impedir o acúmulo de vapores de cianoacrilato na porta de policarbonato, use os tecidos de
tratamento CNA110 CYANO-BLOC™ antes da vaporização inicial.

O Nº FR600 inclui todos os consumíveis de vapor de
cianoacrilato necessários.

CONTEÚDO DO FR600:
1- Câmara de vaporização de cianoacrilato
1- CNA103 OMEGA-PRINT™ desenvolvedor de
impressão digital, 454 g (16 oz.)
1- CNA106 Bandejas descartáveis OMEGA-PRINT™
para vaporização, 25 unidades
1- CNA104 Tecidos para dispersão OMEGAPRINT™, 100 unidades
2- CNA20001 Pacotes de cianoacrilato FINDER™
1- CNA110 Tecidos CYANO-BLOC™ pré- e póstratamento, 5 unidades
1- FR201 Cartões de controle de vaporização, bloco
com 50
1- FR1002 Plataforma de vaporização, malha
metálica
6- Bastões para contraste de evidências
24- FR1006 Clips para evidências

ESPECIFICAÇÕES:
• Dimensões: 76,2 cm x 30,5 cm x 86,4 cm (C-30" x
L-12" x A-34")
• Peso: 21,82 kg (48 lbs.)

Nº CATÁLOGO

COMPRE
ONLINE

www.sirchie.com
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DESCRIÇÃO

FR600
Câmara de vaporização de cianoacrilato (110V CA)
FR600220
Câmara de vaporização de cianoacrilato (220V CA)
FR201
Cartões de controle de vaporização, 5,71 cm x 10,2 cm (2,25" x 4") (50 cartões por livro)
CNA110
Tecidos de pré-tratamento Cyano-Bloc, pacote com 5
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ESPECIFICAÇÕES:

EXTRATOR DE VAPOR DE CIANOACRILATO DEFUMIGATOR™

Quando o ciclo de vaporização com cianoacrilato está ﬁnalizado, o que você faz com os vapores que
permanecem no interior da câmara? Se você tem a sorte de ter um gabinete de vapores com ou sem
ductos ou com sistema de recirculação, e se sua câmara de vaporização em laboratório se encaixa
nesse gabinete, o problema de como se livrar dos vapores antes de examinar as evidências é facilmente
resolvido. Caso contrário, então o DeFumigator™ da SIRCHIE é a resposta!

• Ventilador de exaustão: Ventilador elétrico de alta
capacidade
• FR301 Filtro HEPA: Remove 99,97% de partículas
• FR302 Filtro de carbono ativado vinculado Remove
99,97% dos odores orgânicos
• Controle por dial: 1-5 minutos
• Peso: 5,67 kg (12 lbs. 8 oz.)
• Dimensões: 77,5 cm x 26,35 cm x 19,05 cm
(12,5”L x 10,375”P x 7,5”A)

O DeFumigator™ é um sistema independente de ﬁltragem de cianoacrilato que se conecta diretamente
às câmaras de vaporização FR100, FR200, FR600 e CNA900*. Os odores e vapores nocivos dentro da
câmara são removidos através de um sistema de ﬁltragem com eﬁciência de >99% composto de um
Filtro HEPA (Nº FR301) e um Filtro de carvão ativado vinculado (Nº FR302). Roscas giratórias permitem
um acesso rápido e fácil ao compartimento do ﬁltro.
O DeFumigator™ é equipado com um timer integrado que pode ser conﬁgura para 1-5
minutos. Conexões com gabinetes não são mais necessárias. Ele anexa as câmaras
de vaporização em uma mangueira ﬂexível de 61 cm (24”).

Nº FR301 Filtro HEPA de reposição e Nº FR302 Filtro
de carbono de reposição

Nº CATÁLOGO
FR300N
FR300N220
FR301
FR302

DESCRIÇÃO
DeFumigator™ (110V CA)
DeFumigator™ (220V CA)
Filtro HEPA de reposição
Filtro de carbono ativado vinculado de reposição

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

*OBSERVAÇÃO: O DeFumigator™ deve
ser usado com câmaras de vaporização de
cianoacrilato que têm duas (2) válvulas de
entrada. Se você possui a versão anterior
do Nº FR100, ligue para o atendimento ao
consumidor para modificações. Não há
modificações disponíveis para o Nº CNA900.
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Escolha o PUM100A
quando os processos
de revelação
requerem umidade.

Acessórios para câmara de
vaporização
UMIDIFICADOR PORTÁTIL

A umidade geralmente é usada para intensiﬁcar e acelerar a revelação de impressões. A adição de
umidade no processamento de documentos tratados com ninidrina é comum, com base na pesquisa
realizada por Morris e Goode na Divisão de Pesquisa da Polícia da Grã Bretanha em 1970. A umidade
também é um componente-chave na revelação de impressões latentes com o uso de técnicas de
vaporização com cianoacrilato (supercola). O PUM100A proporciona um método controlado de
introduzir a mistura em ambos os processos. O umidiﬁcador pode ser usado em conjunto com
as câmaras de vaporização de cianoacrilato FR100, FR200, FR600 e CNA900, e também para a
umidiﬁcação de documentos processados com ninidrina, através do uso das mangueiras anexadas
ou da conexão com a câmara de desenvolvimento 214CA. O PUM100A tem a vantagem adicional de
conter um bulbo germicida, que impede as bactérias e outros contaminantes de serem aplicados às
evidências. Leia todas as instruções incluídas antes de tentar operar o umidiﬁcador. A versão 220V CA
está disponível.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
• Configurações variáveis para o nível de umidade
• Desligamento automático do aquecimento quando
o suprimento de água está baixo
• Design com tanque duplo que tornar mais fácil o
abastecimento e a manutenção
• Tanques com alças duplas e ergonômicas para
facilitar o levantamento
• Bico anexado para aplicação direta de umidade
• Luz indicadora de reabastecimento de água
• Luz indicadora de substituição do bulbo UV
• O bloco de absorção mineral diminui o acúmulo de
minerais (incluso)

PUM100A anexado à câmara de
vaporização Nº FR100.

ESPECIFICAÇÕES DO PUM100A:
Dados físicos:
• Peso líquido 3,8 kg (8,3 lb.)
• Dimensões: 39,4 cm x 25,4 cm x 40 cm (15,5” x
10” x 15,75”)
• Capacidade água: 7,6 litros (2 galões EUA)
• Fonte de alimentação: cabo de energia, com plug
de 3 pinos

Dados elétricos do PUM100A:

• Voltagem de entrada: 120 Volts CA / 60 Hz
• Energia: 265 Watt
• Corrente: 2,1 Amp

Dados elétricos do PUM100A220:

• Voltagem de entrada: 220 Volts CA / 50 Hz
• Energia: 265 Watt
• Corrente: 2,1 Amp

CONTEÚDO DO PUM100A:
1- PUM100A Umidificador portátil
1- PUM105 Água desionizada, 500 ml

70

Nº CATÁLOGO
PUM100A
PUM100A220

DESCRIÇÃO
Umidificador portátil SEARCH (110V CA)
Umidificador portátil SEARCH (220V CA)
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A 214CA foi
projetada para o
uso em laboratórios
criminais onde
grandes volumes
de evidências
documentais são
processados.

ESPECIFICAÇÕES:
• Peso: 7 kg (15,37 lbs.)
• Controlador de temperatura digital com
microprocessador
• Aquecedor encapsulado de silicone
• O compartimento de vaporização selado com
calafetagem melhora o controle de vapores
• Estrutura resistente em aço, alumínio e fibra de
vidro
• Portas de entrada e exaustão em aço inoxidável

CONTEÚDO DO 214CA:
1111011136-

Câmara de revelação para laboratório
202C Spray de ninidrina, 177 ml (6 oz.) aerosol
A211C Ampolas de cristal de iodo, 6 unidades
CNA1061 Bandejas descartáveis OMEGAPRINT™ para vaporização
DCA16 Intensificador de impressão de iodo,
6 unidades
KCP162 Vidro de visualização
NFS200 Spray de fixador de ninidrina, 240 ml
(8 oz.)
Barras em aço inoxidável para documentos
Clipes em aço inoxidável para documentos

CÂMARA TÉRMICA E GABINETE DE VAPORIZAÇÃO EM LABORATÓRIO

O 214CA oferece as vantagens de uma câmara ambientalmente vedada para a revelação de impressões
digitais com ninidrina e iodo. Devido ao fato de a câmara ser construída em ﬁbra de vidro, ela não
está sujeita aos efeitos corrosivos severos dos vapores de iodo. Todas as partes internas da câmara
são de aço inoxidável. As portas superior e inferior permitem a conexão de um sistema de exaustão.
O aquecedor encapsulado em silicone da unidade é autolimitado a temperaturas de superfície de
não mais que 232O C (450O F) para impedir a possibilidade de formação de gases cianetos durante
a vaporização da cola. Um controlador de temperatura digital programável controla a temperatura
da câmara. As conﬁgurações da temperatura ótima de revelação com vapores de ninidrina e iodo
estão disponíveis nos interruptores do painel frontal. A revelação pode ser monitorada através de
um grande painel frontal de acrílico. As câmaras são fornecidas com três (3) barras para contraste de
documentos, seis (6) clipes de documentos, spray de ninidrina, ﬁxador de ninidrina, ampolas de cristais
de iodo, intensiﬁcadores de impressão de iodo, bandejas descartáveis para vaporização, um vidro de
visualização e instruções completas.

COMPRE
ONLINE
Nº CATÁLOGO
214CA
214CA220

DESCRIÇÃO

PREÇO

www.sirchie.com

Câmara térmica & cabine de vaporização para laboratório (110V CA)
Câmara térmica & cabine de vaporização para laboratório (220V CA)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Câmaras térmicas para
vaporização

Revelação de
impressões latentes
A DFC100 & a DFC200
fornecem uma
aceleração ótima
para a revelação de
impressões latentes
tratadas com DFO!

CARCATERÍSTICAS:
• Porta com dobradiça em toda a altura e trava
positiva
• Selos de segurança de silicone
• Exterior esmaltado
• Um isolamento eficiente em fibra de vidro contra
altas temperaturas envolve todo o forno da câmara
• Controlador de temperatura de estado sólido com
mostrador digital
• Interruptor frontal LIGA/DESLIGA
• Controle frontal com ajuste original de fábrica para
obter revelação com DFO ideal
• Facilmente ajustável
• Forno da câmara com sistema de fácil limpeza
• Porta em vidro temperado com painel duplo e clara
à visão permite monitoramento sem desequilibrar
a atmosfera controlada da câmara

ESPECIFICAÇÕES:
DFC100:
• Dimensões: 66 cm x 40,3 cm x 33 cm
(26" x 15,875" x 13")
• Peso líquido: 19,3 kg (42,5 lbs.)
DFC200:
• Dimensões: 66 cm x 66 cm x 40,3 cm
(26" x 26" x 15,875")
• Peso líquido: 33,1 kg (73 lbs.)

Nº DFC100
Nº DFC200

CÂMARAS DE CONTROLE DE REVELAÇÃO COM DFO E NINIDRINA

Estas unidades são especialmente projetadas para a revelação de impressões latentes tratadas com
DFO. O DFO é um agente ﬂuorescente que se adere aos resíduos de impressões digitais em papel
e outras superfícies porosas, fazendo com que ﬁquem ﬂuorescentes quando vistas em luz azul. A
revelação com DFO pode ser repetida várias vezes para ser intensiﬁcada.
As impressões digitais tratadas com DFO serão reveladas lentamente sem nenhum auxílio, mas
as pesquisas mostraram que elas podem ser aceleradas com segurança e de maneira signiﬁcativa
pela aplicação criteriosa de calor. A DFC100 e a DFC200 estão de acordo com os achados das atuais
pesquisas realizadas por investigadores e laboratórios forenses independentes para fornecer um ótimo
ambiente de aceleração.
As câmaras tem um controlador de temperatura de estado sólido com mostrador digital. A temperatura
é pré-conﬁgurada para ótima revelação com DFO e pode ser facilmente ajustada para necessidades
individuais. Um isolamento eﬁciente contra altas temperaturas envolve o forno da câmara. A câmara
também traz um sistema de desligamento automático em 104º C (220º F) para reduzir a possibilidade
de danos a papéis mais sensíveis.
Para maior eﬁciência, as câmaras foram projetadas para permitir dependurar múltiplos documentos, e
para itens que não são facilmente pendurados, prateleiras removíveis são fornecidas. Portas em vidro
temperado com painel duplo e clara à visão permitem o monitoramento da revelação sem desequilibrar
a atmosfera controlada da câmara.
A avaliação mais precisa da revelação com DFO é realizada usando técnicas ﬂuorescentes. Sua ampla
banda de excitação exige que as impressões tratadas com o DFO sejam excitadas em luz azul, como o
sistema BLUEMAXX™ e pode ser vista através de seu ﬁltro de barreira.

COMPRE
ONLINE

www.sirchie.com
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Nº CATÁLOGO
DFC100
DFC100220
DFC200
DFC200220

DESCRIÇÃO
Câmara de controle de revelação com DFO e ninidrina (110V CA)
Câmara de controle de revelação com DFO e ninidrina (220V CA)
Câmara de controle de revelação com DFO e ninidrina (110V CA)
Câmara de controle de revelação com DFO e ninidrina (220V CA)

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Câmaras de vaporização a
vácuo

Revelação de
impressões latentes
Obtenha revelações
de impressões
digitais bem
distribuídas no
interior da Câmara
CYANOVAC I.

ESPECIFICAÇÕES:
• Dimensões: 43,2 cm x 29,2 cm dia. (17" x 11,5"
dia.)
• Peso líquido: 19,95 kg (44 lbs.)
• Volume da câmara: 1766 polegadas cúbicas
(7,65 galões ou 29 litros)

CARCATERÍSTICAS:

Nº VAC150 Sistema de câmara de vaporização

EQUIPAMENTO DE CÂMARA CYANOVAC I PARA VAPORIZAÇÃO EM
LABORATÓRIO

Agora já é possível vaporizar com cola itens grandes e difíceis de manejar como sacos plásticos
rugosos e outros similares. No passado, a câmara para vaporização com cianoacrilato exigia que tais
itens fossem desdobrados e deixados de uma maneira plana. Ainda assim, vaporização excessiva
ou deﬁciente era uma possibilidade real. Algumas partes do item poderiam ﬁcar supervaporizadas
enquanto outras porções poderiam não ser adequadamente vaporizadas.

• Retenção da tampa de saída: Cabos elásticos
em T
• Acabamento: Pintura epóxi rugosa preta
• Materiais: Alumínio e policarbonato
• Fechamento da bomba: 38,1 cm (15”) de Hg
(mercúrio)
• Espessura da parede: 0,9 cm (0,365”)
• Desligamento rápido
• Desligamento e reinício automáticos para manter o
vácuo

CONTEÚDO DO VAC150:
1- VAC100 Câmara a vácuo, 43,2 cm (17")
1- VAC50 Bomba a vácuo, tipo diafragma
1- CNA2000 Pacote de cianoacrilato

Impressões digitais latentes vaporizadas a vácuo coletam depósitos de cola nas estruturas papilares
de uma maneira muito mais uniforme que itens vaporizados fora do vácuo. Na maioria dos casos, a
supervaporização é coisa do passado. Além disso, a cola é distribuída de modo muito mais uniforme na
câmara a vácuo, permitindo que os vapores cheguem até os cantos e dentro e fora das fendas dos itens
que estão sendo processados. Em outras palavras, é possível obter uma revelação bem distribuída das
impressões digitais em todo o interior da câmara a vácuo.
Esta câmara representa o estado-da-arte de sua categoria e foi projetada especialmente para a
vaporização de objetos da cena do crime de várias formas e tamanhos. O interior da câmara é tem
proporções generosas de 40,6 cm (16”) de comprimento e 25,4 cm (10”) de diâmetro. As resistentes
paredes de alumínio de 0,9 cm (0,365”) de espessura asseguram a integridade estrutural durante o uso.
Possui uma bomba tipo diafragma (VAC50) controlada por um interruptor de precisão a vácuo. Para
operação com tanque duplo, use o Kit conector VAC52 opcional. A operação e uso do VAC150 é direta e
simples. A tampa de policarbonato permite o monitoramento visual do processo de vaporização.

Nº CATÁLOGO
VAC150
VAC150220
VAC52

DESCRIÇÃO

PREÇO

Câmara de vaporização CYANOVAC I (110V CA)
Câmara de vaporização CYANOVAC I (220V CA)
Kit conector para tanque duplo

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Revelação de
impressões latentes

Câmaras de vaporização a
vácuo

CARCATERÍSTICAS:
• Retenção da tampa de saída: Cabos elásticos
em T
• Acabamento: Pintura epóxi rugosa preta
• Materiais: Alumínio e policarbonato
• Fechamento da bomba: 38,1 cm (15") de Hg
(mercúrio)
• Espessura da parede: 6 mm (0,25”)
• Desligamento rápido
• Desligamento e reinício automáticos

ESPECIFICAÇÕES:
• Peso líquido: 18,84 kg (43,8 lbs.)
• Dimensões: 123,8 cm x 22,9 cm dia.
(48 3/4" x 7,5" dia.)
• Volume da câmara: 2121 polegadas cúbicas
(9,18 galões ou 34,8 litros)

CONTEÚDO DO VAC250:
1- VAC200 Câmara a vácuo para revelação com
cianoacrilato
1- VAC201 Prateleira para arma
1- VAC202 Bandeja para itens mistos
1- VAC203 contraste para o pacote de cola
1- VAC50 Bomba a vácuo, tipo diafragma
1- CNA2000 Pacote de cianoacrilato

CÂMARA DE VAPORIZAÇÃO CYANOVAC II PARA USO EM LABORATÓRIO
A câmara CYANOVAC II foi desenvolvida para a vaporização de riﬂes e armas de fogo sob condições
controladas, mas sem se limitar à vaporização desses artigos.

Vaporização a vácuo com cola aperfeiçoa a revelação de impressões latentes em todos os sentidos.
Ela não apenas é mais rápida, mas os vapores são distribuídos de maneira muito mais uniforme. A
revelação excessiva é praticamente eliminada na vaporização a vácuo. Os vapores alcançam fendas e
cantos muito mais rapidamente. Apesar do tamanho desta câmara ter sido calculado para acomodar
riﬂes, ela pode ser usada para vaporizar literalmente qualquer item que caiba nela, até mesmo artigos
que estejam amassados e dobrados, como sacos plásticos de lixo. Feito com pesadas paredes de
alumínio de 0,6 cm (¼"), o VAC250 foi projetado para resistir durante anos de funcionamento. Ele vem
combinado com uma resistente bomba tipo diafragma, válvula de alívio e vacuômetro. Este é um
sistema completo—tudo o que é necessário é a cola e o item suspeito.

Nº CATÁLOGO
VAC250
VAC250220

As provas são colocadas na bandeja de itens variados
da CYANOVAC e são inseridas na câmara para
vaporização.

DESCRIÇÃO

PREÇO

Câmara de vaporização CYANOVAC II (110V CA)
Câmara de vaporização CYANOVAC II (220V CA)

EQUIPAMENTO PARA COMBINAÇÃO DE CÂMARA DE VÁCUO
CYANOVAC III

O VAC350 consiste das câmaras a vácuo VAC100 e VAC200 e de uma única bomba de vácuo VAC50.
Incluso neste equipamento está o Kit conector para tanque duplo VAC52, que contém todas as
mangueiras, válvulas e conectores necessários para permitir que qualquer um dos tanques seja
operado com uma única bomba a vácuo.

CONTEÚDO DO VAC350:
1- VAC100 Câmara a vácuo para revelação com
cianoacrilato, 43,18 cm (17”)
1- VAC200 Câmara a vácuo para
revelação com cianoacrilato, 123,83 cm (48,75")
1- VAC52 Conector para tanque duplo
1- VAC201 Bandeja para arma
1- VAC202 Bandeja para itens mistos
1- VAC203 contraste para o pacote de cola
1- VAC50 Bomba a vácuo, tipo diafragma
1- CNA2000 Pacote de cianoacrilato
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Nº CATÁLOGO
VAC350
VAC350220

DESCRIÇÃO
Combo de câmara de vaporização CYANOVAC III (110V CA)
Combo de câmara de vaporização CYANOVAC III (220V CA)
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PREÇO

Kits para impressões latentes

Revelação de
impressões latentes

Nossos kits de campo para impressões latentes são usados
pelas agências de execução da lei em todo o mundo.
Os Kits de campo para impressões latentes da SIRCHIE ® oferecem uma combinação dos diversos
produtos mais usados e disponíveis para a revelação de impressões latentes. Os produtos nesses kits
tem a mais alta qualidade e foram projetados para suprir da melhor forma as necessidades e exigências
dos investigadores da cena do crime.
Os kits variam de acordo com várias funções realizadas pelos investigadores da cena do crime,
variando de bem modesto a muito complexos.

Personalize seus kits
de acordo com suas
necessidades…
Considerando que as agências têm
exigências diferentes e que os kits devem
estar de acordo com as necessidades
especiais dos investigadores—SIRCHIE
está preparada para auxiliar seu
departamento na montagem de kits
customizados que fornecem a seus
investigadores os suprimentos e
materiais para tornar seu trabalho mais
eficiente.

CONTEÚDO DO MFC100:

KIT DE PATRULHA PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este kit é ideal para o departamento que possui oﬁciais patrulheiros com responsabilidades que incluem
a investigação da cena do crime, além de suas responsabilidade regulares de patrulha. Vem com
manual de instruções completo.

Nº CATÁLOGO
MFC100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit de patrulha para impressões latentes

KIT DE BOLSO DE DETETIVE
PARA IMPRESSÕES
LATENTES

CONTEÚDO DO 157LA:

Este kit é eﬁciente e cabe
confortavelmente em um bolso. É usado
para buscas e revelações de impressões
latentes no local.

Nº CATÁLOGO
157LA

1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
1- 145L2 Fita translúcida para levantamento, 5,1 cm
x 2,7 m (2" x 360")
1- 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
1- LB003 Bloco de cartões de contraste branco, 7,6
cm x 12,7 cm (3" x 5"), 50 folhas
1- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis, Par
1- MFC100C Estojo de copolímero moldado preto;
dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5"
x 3,1875"); Peso: 771 g (1,7 lbs.)

DESCRIÇÃO

PREÇO

1- 101L4 Pó preto acetinado para impressões latentes, 14 g (1/2 oz.)
1- 103L4 Pó branco indestrutível para impressões
latentes, 14 g (1/2 oz.)
2- 131LT1 Levantadores transparentes para anel,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5,1 cm x
10,2 cm (2" x 4")
2- 131LB1 Levantadores pretos para anel, 5,1 cm x
10,2 cm (2" x 4")
2- 118L Pincéis regulares para pó
1- KCP112 Lupa de cabo reto, 3X
1- KCP119 Estojo em molde de acrílico com pinos de
dobradiças resistente à ferrugem; dimensões:
14,6 cm x 9,2 cm x 3 cm (5 3/4" x 3 5/8" x
1 3/16") Peso: 181 g (0,4 lbs.)

Kit de bolso de detetive para impressões latentes

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Revelação de
impressões latentes
CONTEÚDO DO 175L:
1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões
latentes, 2 oz. (59 ml)
1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm
x 9,1 m (1,5" x 360")
6- 130LT1 Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5” x 2”)
6- 130LW1 Levantadores articulados brancos,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 130LB1 Levantadores articulados pretos,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
2- 118L Pincéis regulares para pó
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 379 m Ampliador com estojo acoplado, 4,4 cm
(1,75")
1- SF00771 Luvas descartáveis de látex, Par
1- 175LC Estojo de copolímero moldado preto;
dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5"
x 3,1875");
Peso: 816 g (1,8 lbs.)

Kits para impressões latentes
KIT SEARCH DE TÉCNICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este é um kit de revelação de impressões latentes proﬁssional, reforçado e fabricado em um material de
copolímero para longa duração. Este kit é a escolha ideal para áreas com alta incidência de crimes e é
fornecido com instruções completas.

Nº CATÁLOGO
175L

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit SEARCH de técnico para impressões latentes

CONTEÚDO DO 176L:
1- 101L Pó preto acetinado para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
1- SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
3- 118L Pincéis regulares para pó
1- 130LT Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 unidades
12- 130LW1 Levantadores articulados brancos,
3,8 cm x 5,1 cm ( 1,5" x 2")
12- 130LB1 Levantadores articulados, 3,8 cm x
5,1 cm (1,5" x 2")
2- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos,
5,1 cm x 10,2 cm ( 2" x 4")
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 379 m Ampliador com estojo acoplado, 4,4 cm
(1,75")
1- SF00771 Luvas descartáveis de látex, Par
6- ZTE011 Sacos para provas Zip-Top, 10,2 cm x
15,2 cm (4" x 6")
6- EIL011 Etiquetas de provas criminais
1- 176LC Estojo de copolímero moldado preto;
dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 10,2 cm
(12,25" x 9" x 4");
Peso: 1 kg (2,3 lbs.)

KIT SEARCH SCOTT PARA
IMPRESSÕES LATENTES

Este kit para impressões latentes
oferece uma seleção aumentada de
pós para impressões digitais junto
com uma seleção estendida de
levantadores. É um kit que contém
um complemento desejável de
componentes para os departamentos
que lidam com uma grande variedade
de situações da cena criminal. Cada
kit é fornecido com instruções
completas.

Nº CATÁLOGO
176L
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DESCRIÇÃO
Kit SEARCH Scott para impressões latentes
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PREÇO

Kits para avaliação de
impressões latentes
KIT SEARCH DE
BOLSO PARA
AVALIAÇÃO DE
IMPRESSÕES
LATENTES

Revelação de
impressões latentes

Nº 156LV e componentes

Kits para avaliação de
impressões latentes…
Mesma qualidade —
custos reduzidos!
Muitos clientes expressaram a
necessidade de se ter kits para
impressões latentes por um custo
reduzido. A SIRCHIE ® entende a
necessidade de cortar custos. Os Kits
para avaliação de impressões latentes da
SEARCH oferecem os mesmos produtos
de qualidade da SIRCHIE que você
precisa para investigação de cena do
crime a um preço econômico.

KIT SEARCH DE
BOLSO PARA
AVALIAÇÃO DE
IMPRESSÕES
LATENTES

CONTEÚDO DO 156LV:

Nº 158LV e componentes

2- 117L Pincéis para impressões digitais
1- KCP112 Lupa de cabo reto, 3X
1- 103L4 Pó branco indestrutível para impressões
latentes, 14 g.
1- 101L4 Pó preto acetinado para impressões latentes,
4 g.
2- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 131LB1 Levantadores pretos para anel, 5,1 cm x
10,2 cm (2" x 4")
2- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5,1 cm x
10,2 cm (2" x 4")
1- KCP119 Estojo em molde de acrílico com pinos de
dobradiças resistente à ferrugem; dimensões:
14,6 cm x 9,2 cm x 3 cm (5,75" x 3,625" x 1,1875");
Peso: 101 g (6,4 oz.)

CONTEÚDO DO 158LV:
KIT SEARCH
PARA
AVALIAÇÃO DE
IMPRESSÕES
LATENTES

Nº 161LV e componentes

1- 125L Aplicador magnético
1- KCP112 Lupa de cabo reto, 3X
1- M114L1 Pó magnético regular preto para
impressões latentes, 45 g
1- M116L1 Pó magnético branco para impressões
latentes 45 g
6- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
1- KCP119 Estojo em molde de acrílico com pinos de
dobradiças resistente à ferrugem; dimensões:
14,6 cm x 9,2 cm x 3 cm (5,75" x 3,625" x 1,1875");
Peso: 272 g (9,6 oz.)

CONTEÚDO DO 161LV:

Nº CATÁLOGO
156LV
158LV
161LV

DESCRIÇÃO
SEARCH Kit de bolso para avaliação de impressões latentes
SEARCH Kit magnético para avaliação de impressões latentes
SEARCH Kit para avaliação de impressões latentes

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm
x 9,1 m (1,5" x 360")
20- LPW1001 Cartões brancos de esboço/contraste,
7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
1- 118L Pincel para pó comum
1- 101L1 Pó latente acetinado preto, 28,3 g (1 oz.)
1- SF00771 Luvas descartáveis de látex, par
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado;
dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x
4,5" x 1,75");
Peso: 317 g (11,2 oz.)
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Revelação de
impressões latentes
CONTEÚDO DO RJL100:
1- 144LRJ Fita levantadora Rubber-Jell™,
3,8 cm x 1,5 m (1,5" x 60"), 4 mil
1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8
cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- 123LW Espanador branco de Marabou
1- 125MD Aplicador de pó magnético
MEGAWAND™
1- FPT262A Rolete para tinta para impressão
digital, 7,6 cm (3")
1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5")
1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões
latentes 30 ml (1 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59
ml (2 oz.)
2- CNA3000 Sistema de revelação de impressões
latentes CYANO-SHOT™
4- SF00771 Luvas descartáveis de látex, pares
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
40- LPB1001 Cartões pretos de esboço/contraste,
7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
40- LPW1001 Cartões brancos de esboço/contraste,
7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado;
dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,5 cm (8,5" x
4,5" x 1,75")
1- RJL100C Estojo de viagem preto com molde de
copolímero, c/ textura e alça dobrável, inserto
moldado personalizado;
dimensões: 34,3 cm x 27,9 cm x 13,3 cm (13,5"
x 11" x 5,25");
Peso: 2,2 kg (4,9 lbs.)

Kits para impressões latentes
em campo
KIT DE FITAS PARA LEVANTAMENTO RUBBER-JELL™

O kit de ﬁtas para levantamento Rubber-Jell™ oferece métodos alternativos para revelar, polvilhar e
levantar impressões latentes Use o pó magnético ou regular prata/preto para impressões latentes para
polvilhar impressões latentes vaporizadas ou não vaporizadas. Em seguida, levante as impressões
polvilhadas com a ﬁta para levantamento transparente ou a ﬁta para levantamento Rubber-Jell™
SIRCHIE ®
A ﬁta para levantamento Rubber-Jell™ é feita especialmente para funcionar na maioria das superfícies,
ou seja, lisas, texturizadas, pintadas, rugosas, redondas e outras mais. Após levantar as impressões,
prenda-as com os cartões de contraste pretos ou brancos. O lado oposto desses cartões de contraste
de 7,62 cm x 12,7 cm (3" x 5") oferece uma área para as informações
do caso, e inclui uma área para um esboço da
localização das impressões latentes.

Nº CATÁLOGO
RJL100
RJL100R

CONTEÚDO DO UVFT1000:
1- UVFT100 UV ForensiTORCH™ com 2 baterias
alcalinas CR123A
1- LL701 Pó REDESCENT™ para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
1- LL703 Pó GREENESCENT™ para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
1- LL601 Pó magnético REDCHARGE™ para impressões
latentes, 30 ml (1 oz.)
1- LL603 Pó magnético GREENCHARGE™ para
impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
2- 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
1- 125L Aplicador padrão de pó magnético
2- 131LW Levantadores articulados brancos, 5,1 cm
x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
1- UVFT1000C Adaptado, Estojo de viagem de alto
impacto; dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 10,2 cm
(12,25" x 9" x 4");
Peso: 1,5 kg (3,35 lbs.)

PREÇO

KIT UV PARA IMPRESSÕES LATENTES FORENSITORCH™

Nosso último kit ﬂuorescente para impressões latentes inclui o UVFT100 UV de onda longa
ForensiTORCH™ com um único LED de 1 watt de intensidade muito alta que oferece +50.000 horas
de vida em uso normal. Seja a busca conduzida em ambientes pouco iluminados ou à luz do dia,
o UVFT100 é a opção ideal na localização e no exame preliminar
de provas físicas. Esta leve unidade funciona com 2 baterias
alcalinas CR123A que normalmente oferecem iluminação
ininterrupta por até 3 horas.
O UV ForensiTORCH™ produz grandes quantidades
de energia UV a uma frequência de 395 nm. Não são
necessários óculos protetores especiais no contato com
a ﬂuorescência; é recomendado, porém, o uso de óculos
UV transparentes para uma proteção ocular geral.
O kit contém pós ﬂuorescentes regulares e magnéticos,
pincéis, um bastão magnético e levantadores articulados.
Esta seleção permite a revelação de impressões latentes
sobre fundos confusos ou de várias cores.

Nº CATÁLOGO
UVFT1000
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DESCRIÇÃO
Kit de levantamento Rubber-Jell™
Pacote consumível de refil (em vermelho)

DESCRIÇÃO
Kit UV ForensiTORCH™ para impressões latentes
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PREÇO

Kits para impressões latentes
em campo
KIT MAGNÉTICO DE VARREDURA PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este é um excelente kit para a varredura de grandes áreas com o pó magnético para impressões
digitais. Possui uma barra de varredura magnética de ampla varredura e três pós magnéticos para cobrir
qualquer situação. Os pós são fornecidos em recipientes de bocal largo, permitindo acesso ideal do
dispositivo de varredura.

Nº CATÁLOGO
160L

DESCRIÇÃO

CONTEÚDO DO 160L:
1- MSW114L Pacote de pó magnético regular preto
para impressões latentes, 177 ml (6 oz.)
1- MSW200 Barra varredora magnética
1- MSWSBM10 Pacote de pó magnético prata/cinza
para impressões latentes, 177 ml (6 oz.)
1- MSWSBM9 Pacote de pó magnético prata/preto
para impressões latentes, 177 ml (6 oz.)
1- 160LC Estojo de viagem de plástico moldado com
inserções para componente; dimensões: 36,5 cm
x 18,4 cm x 17,8 cm (14 3/8" x 7 1/4" x 7"); Peso:
2 kg (4,4 lbs.)

PREÇO

Kit magnético de varredura para impressões latentes

CONTEÚDO DO ASP150:

KIT DE PÓ PARA SUPERFÍCIE COM FACE ADESIVA

Este kit contém todos os componentes necessários para revelar impressões latentes sobre a superfície
com face adesiva das ﬁtas, etiquetas e outras superfícies similares. O pó para superfície com face
adesiva produz excelentes resultados sobre ﬁta para dutos, ﬁtas plásticas (transparentes, translúcidas
e opacas), etiquetas de papel e ﬁtas (exceto com adesivos ativados por água), rótulos de embalagem
de vinil e etiquetas adesivas de papel. É possível obter resultados insatisfatórios a excelentes com ﬁtas
cirúrgicas de tecido (excelente conﬁabilidade, porém baixo contraste). O agente de desprendimento da
ﬁta adesiva TRA20 permite que a ﬁta enrolada se desprenda sem danos nas impressões latentes que
podem estar presentes. Todas as instruções estão incluídas.

Nº CATÁLOGO
ASP150
ASP150R

Revelação de
impressões latentes

DESCRIÇÃO
Kit de pó para lados adesivos
Pacote consumível de refis (em vermelho)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

1- ASP50D Pó para superfície com face adesiva
(escuro), 50 g
1- ASP50L Pó para superfície com face adesiva
(claro), 50 g
1- ASP10 EZFLO Super concentrado,
198 ml (6 oz.)
1- TRA20 Agente desprendedor de fita,
1 oz. (29 ml)
1- KCP300 LDPE Garrafa com tampa, 198 ml (6 oz.)
2- 118L Pincéis regulares para pó
2- KCP139 Pinças de plástico
1- KCP301 Bacia para enxágue
2- KCP302 Tigelas para misturar com tampa
2- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- KCP303 Colher de medição, 5 ml (1 colher de chá.)
1- ASP50C Estojo de viagem de plástico moldado,
texturizado; dimensões: 44,45 cm x 25,7 cm x
22,5 cm (7 1/2" x 10 1/8" x 8 7/8") Peso: 2,88 kg
(6,18 lbs.)

COMPRE
ONLINE

www.sirchie.com
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Revelação de
impressões latentes
O SPR PODE SER UTILIZADO COM:
• Qualquer superfície não porosa úmida
ou seca
• Artigos de vidro ou envernizados
• Sacos de polietileno etc.
• Produtos e papéis encerados e
revestidos de plástico
• Produtos de poliestireno e
policarbonato
• Partes externas de automóveis
• Exteriores de janelas ou outros pontos
de entrada

Kits SEARCH de reagente de
pequenas partículas (SPR) e Iodo
KIT DE REAGENTE DE PARTÍCULAS PEQUENAS (SPR)

O reagente de pequenas partículas (SPR) é uma ﬁna suspensão de partículas de dissulfeto de
molibdênio em uma solução de superfície
ativa para superfícies de coloração
clara e uma suspensão branca para
superfícies de coloração escura. Ele adere
a constituintes gordurosos de impressões
latentes formando um depósito cinza ou
branco, dependendo do reagente, e é um
processo de revelação rápido e simples
(recomendado pela U.K. Home Office,
Scientific Research and Development
Branch). Os kits são fornecidos com
instruções completas.

• Todos os tipos de garrafas, latas, etc.,
úmidas ou secas

CONTEÚDO DO SPR300:
2222-

SPR1001 SPR escuro, 500 ml
SPR2001 SPR branco, 500 ml
KCP220 Válvulas de spray
KCP221 Frascos plásticos para água de enxágue,
500 ml
3- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- MB248PS Limpador de mãos Magic Orange, 500
ml
1- 144L4 Fita transparente para levantamento, 10,2
cm x 9,1 cm (4" x 360")
6- KCP238 Folha plástica, 10,2 cm x 25,4 cm
(4" x 10"), 250 mícrons
12- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- 144L2 Fita levantadora transparente, 5,1 cm x
9,1 m (2" x 360")
1- LB0011 Bloco de contraste para impressões
levantadas preto/reversível, 14 cm x 21,6 cm,
(5,5" x 8,5"), 50 folhas
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- KCP223 Caixa para armazenamento de toalhas,
plástico
1- SPR300C Estojo de viagem de plástico moldado,
texturizado;
Dimensões: 44,4 cm x 25,7 cm x 22,5 cm (17,5"
x 10,125" x 8,875"); Peso: 5,1 kg (11,2 lbs.)

Nº CATÁLOGO
SPR300

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit SEARCH de reagente de pequenas partículas

KIT DE VAPORIZAÇÃO DE IODO

A técnica para vaporização com iodo é simples e não irá interferir nos processamentos subsequentes
com pó ou com produtos químicos. O vapor de iodo é absorvido pelos depósitos de impressões
digitais latentes, quando eles estão presentes, formando uma imagem marrom. A impressão revelada
pode ser fotografada, ﬁxada ou transferida para folhas de prata. As pistolas descartáveis FUMETTE™ de
vaporização de iodo possibilitam o processamento de superfícies porosas tanto no campo quanto no
laboratório.

CONTEÚDO DO LPF100:
8- DF201 Pistolas descartáveis vaporizadoras de iodo
Fummette
8- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
2- SP501 Clichês de prata para transferência, 5,1 cm
x 5,1 cm (2" x 2")
1- SP505 Limpador/polidor de prata, 59 ml (2 oz.)
4- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- KCP226 contraste para copo de sucção
1- LPF100C Estojo de viagem de plástico moldado,
texturizado; Dimensões: 36,2 cm x 20,9 cm x 17,8
cm (14,25" x 8,25" x 7"); Peso: 1,2 kg (2,6 lbs.)

Nº CATÁLOGO
LPF100
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DESCRIÇÃO
Kit de vaporização de iodo
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PREÇO

Kits de impressões latentes
para o campo
KIT DE BUSCA
DE IMPRESSÕES
LATENTES

Este é um kit de impressões
latentes compacto para uso
em qualquer cena de crime.
A integridade e limpeza do
kit e dos componentes são
asseguradas pela utilização
do pincel retrátil de ﬁbra
de vidro da SIRCHIE ®.
Os componentes ﬁcam
agrupados em um estojo para
transporte de polietileno de alta
densidade.

Revelação de
impressões latentes
CONTEÚDO DO KHC500:
1 - 101L Pó latente acetinado preto, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó latente branco indelével,
59 ml (2 oz.)
2- RFF200 Pincéis de fibra de vidro retráteis
1- 144L Fita levantadora transparente, 3,8 cm x 9,1 m
(1,5" x 360")
1- LB0021 Bloco preto de folhas de contraste, 5,7 cm x
10,2 cm (2,25" x 4"), 50 folhas
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
2- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- KHC5001 Maleta de transporte de copolímero preto
moldado, texturizado; Dimensões: 31,1 cm x
22,9 cm x 10,2 cm (12,25" x 9" x 4");
Peso: 907 g (2 lbs.)

CONTEÚDO DO PLP100:

Nº CATÁLOGO
KHC500

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit de busca de impressões latentes

KIT DE IMPRESSÃO
LATENTE PROFISSIONAL

Este kit de campo incorpora o que
há de melhor em pincéis aplicadores
de pó e uma seleção dos melhores
pós para impressões latentes
da SIRCHIE. Com este kit, pós
multicoloridos podem ser usados
efetivamente sem a necessidade de
misturas. Oferece ótima eﬁciência
e relação custo-benefício. Todos os
componentes de apoio necessários
estão incluídos para auxiliar na
obtenção dos resultados desejados
— a revelação de impressões
latentes.

Nº CATÁLOGO
PLP100
PLP100R

DESCRIÇÃO
Kit de impressão latente profissional
Pacote consumível de refis (em vermelho)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

Levantadores para impressões digitais
1- 606E Fita levantadora fosca, 5,1 cm x 9,1 m
(2" x 360")
12- 130LT1 Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LW1 Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LB1 Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 127LW1 Levantadores de borracha brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 127LB1 Levantadores de borracha pretos, 5,1 cm x
10,2 cm (2" x 4")
6- 131LT41 Levantadores articulados transparentes,
10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4")
Pincéis para impressões latentes
3- 122L1 Pincéis de fibra de vidro para impressões
latentes tamanho kit
3- 120L Pincéis para aplicação de pó
Pós para impressões latentes
1- 101L Pó latente acetinado preto, 59 mg (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59
ml (2 oz.)
1- SR301L Pó Latente à prova de rachaduras
vermelho/prata,
59 ml (2 oz.)
Componentes de apoio
1- LB0031 Bloco preto de folhas de contraste,
7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 50 folhas
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
3- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
10- ZTE011 Sacos para provas Zip-Top, 10,2 cm x
15,2 cm (4" x 6")
10- EIL011 Etiquetas de provas
1- KCP152 Estojo para acessórios;
Dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm
(8,5" x 4,5" x 1,75")
1- PLP100C Maleta Samsonite® Focus®2 diplomata
de polipropileno preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para componentes
usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3
cm (18" x 13,5" x 5,25"); Peso: 4,4 kg (9,65 lbs.)
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Revelação de
impressões latentes
CONTEÚDO DO LPS100:
1- 101L Pó para impressão latente acetinado preto, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó para impressão latente branco indelével, 59 ml (2 oz.)
1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes 30 ml
(1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco para impressões latentes 30
ml (1 oz.)
2- RFF200 Pincéis de fibra de vidro retráteis
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- LB0021 Bloco preto de folhas de contraste,
5,7 cm x 10,2 cm (2,25" x 4"), 50 folhas
1- 144L Fita levantadora transparente, 3,8 cm x 9,1 m
(1,5" x 360")
6- 130LT1 Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x
5,1 cm (1,5" x 2")
6- 130LW1 Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x 5,1 cm
(1,5" x 2")
6- 130LB1 Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x 5,1 cm
(1,5" x 2")
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
3- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; Dimensões: 8,5" x
4,5" x 1,75" (21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm)
1- LPS1001 Maleta Samsonite® Focus®2 diplomata de
polipropileno preto moldado c/ trava por combinação,
estofamento interno para componentes usinado; Dimensões:
45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13,5" x 5,25"); Peso:
4,4 kg (9,65 lbs.)

Kits de impressões latentes
para o campo
KIT DE IMPRESSÕES
LATENTES SEARCH

Este é um kit de revelação de impressões
latentes completo, multifuncional, que
inclui o eﬁciente pincel retrátil de ﬁbra
de vidro para aplicações regulares de
pó, e o bastão magnético padrão para
a aplicação de pó magnético. Todos
os componentes são guardados em
um estojo de transporte proﬁssional,
com localização pré-moldada dos
componentes para maior eﬁciência e
fácil acesso. É uma excelente escolha
para equipes de busca de locais de
crime.

Nº CATÁLOGO
LPS100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit de impressões latentes SEARCH

CONTEÚDO DO FLP100:
1- FAC101 Combinação de pó/pincel FACII® acetinado
preto, 30 ml (1 oz.) volume
1- FAC103 Combinação de pó/pincel FACII® indelével
branco, 30 ml (1 oz.) volume
1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes,
30 ml (1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco para impressões latentes,
30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- 144L Fita levantadora transparente, 3,8 cm x 9,1 m
(1,5" x 360")
1- LB0021 Bloco de folhas de contraste, 5,7 cm x 10,2 cm
(2,25" x 4"), 50 folhas
6- 130LT1 Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm
x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 131LW1 Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x
5,1 cm (1,5" x 2")
6- 130LB1 Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x
5,1 cm (1,5" x 2")
4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 5,1 cm
x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores pretos para anel, Levantadores
articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
1- KCP224 Caixa de poliestireno articulada
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
3- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; dimensões:
8,5" x 4,5" x 1,75" (21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm)
1- FLP100C Maleta Samsonite® Focus®2 diplomata de
polipropileno preto moldado c/ trava por combinação,
estofamento interno para componentes usinado; Dimensões:
45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13,5" x 5,25");
Peso: 4,4 kg (9,65 lbs.)
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KIT FINDER III PARA
IMPRESSÕES LATENTES

Este é um versátil e eﬁciente kit para
revelação de impressões latentes. Ele
inclui um exclusivo sistema autônomo de
liberação de pó e pincel da SIRCHIE ®
denominado FACII®, para revelação regular
de impressões e o sistema de aplicação de
pó magnético por bastão da SIRCHIE para
revelação magnética de impressões. Todas
as instruções estão incluídas.

Nº CATÁLOGO
FLP100
FLP100R

DESCRIÇÃO
Kit Finder III para impressões latentes
Pacote consumível de refis (em vermelho)

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Kits de impressões latentes
para o campo
KIT MASTER ESPECIALISTA DE IMPRESSÕES LATENTES

Este kit da SIRCHIE ® oferece ao investigador da cena do crime uma variedade de métodos comuns
para revelação de impressões digitais latentes disponibilizadas pela SIRCHIE. Todos os equipamentos
de apoio necessários estão inclusos. Os componentes deste kit permitirão que o usuário realize com
sucesso a revelação de impressões digitais latentes tanto no campo como no laboratório.

Nº CATÁLOGO
MEL500
MEL500CPR
MEL500FLR
MEL500PPR

DESCRIÇÃO

Kit master especialista de impressões latentes
Pacote consumível de refis para processamento químico (em vermelho)
Pacote consumível de refis para levantamento de impressões digitais (em azul)
Pacote consumível de refis para processamento de pó (em verde)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

Revelação de
impressões latentes
CONTEÚDO DO MEL500:
Processamento de pó regular:
1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
1- SG202L Pó para impressão latente prata/cinza 59 ml (2 oz.)
1- SR301L Pó Latente à prova de rachaduras vermelho/prata,
59 ml (2 oz.)
2- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
5- 118L Pincéis para pó comum
Processamento de pó magnético
1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml
(1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco, 30 ml (1 oz.)
1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes,
30 ml (1 oz.)
1- SBM10 Pó magnético prata/cinza para impressões latentes,
30 ml (1 oz.)
1- SBM12 Pó magnético prata/vermelho para impressões
latentes, 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
Processo de vaporização química
6- CNA20001 Pacotes de cianoacrilato FINDER™
4- DF201 Pistolas descartáveis vaporizadoras de iodo
Fummette
4- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
Processamento químico
1- NSI609 Spray de ninidrina, 240 ml (8 oz.)
1- 205C Spray de nitrato de prata 240 ml (8 oz.)
1- SPR1008 SPR escuro, 250 ml
Levantamento de impressões digitais
1- 144L2 Fita transparente para levantamento, 5,1 cm x 9,1 m
(2" x 360")
1- 145L2 Fita levantadora transparente, 5,1 cm x 9,1 m
(2" x 360")
12- 130LT1 Levantadores articulados transparentes, 3,8 cm x
5,1 cm (1,5" x 2")
12- 130LW1 Levantadores articulados brancos, 3,8 cm x 5,1 cm
(1,5" x 2")
12- 130LB1 Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x 5,1 cm
(1,5" x 2")
4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes, 10,2 cm x
10,2 cm (4" x 4")
4- 131LW41 Levantadores articulados brancos, 10,2 cm x
10,2 cm (4" x 4")
4- 131LB41 Levantadores articulados pretos, 10,2 cm x
10,2 cm (4" x 4")
2- 125LW1 Levantadores de impressão palmar de borracha
branca/gel, 17,8 cm x 22,9 cm (7" x 9")
2- 125LB1 Levantadores de impressão palmar de borracha
preta/gel, 17,8 cm x 22,9 cm (7" x 9")
1- LB0011 Bloco preto de contraste para impressões
levantadas, 14 cm x 21,6 cm (5,5" x 8,5") 50 folhas
Material de apoio para processos
1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5")
1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
1- 603E Fita métrica para fotografia de provas, 2,5 cm x 12,7 m
(1" x 500")
1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x
500")
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- KCP116 Bloco de notas
1- KCP225 Frasco dosador de água, 240 ml (8 oz.)
4- KCP117 Toalhas descartáveis, 4 camadas
8- ZTE011 Sacos para provas Zip-Top, 10,2 cm x 15,2 cm (4" x 6")
3- ZTE021 Sacos para provas Zip-Top, 22,9 cm x 30,5 cm (9" x 12")
4- SF00771 Luvas de látex descartáveis, pares
8- FPT1C1 Lenços super limpantes
2- KCP224 Recipientes de armazenamento em polipropileno
moldado, 26,3 cm x 11,7 cm x 4,3 cm (10,375" x 4,625" x
1,6875")
Estojo de viagem
1- MEL500C Estojo profissional preto de copolímero moldado,
texturizado c/ alça dobrável e linguetas de travamento;
Dimensões: 47 cm x 39,4 cm x 20,3 cm (18,5" x 15,5" x 8");
Peso: 7,2 kg (16 lbs.)
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Revelação de
impressões latentes
CONTEÚDO DO SEC500:
1- 101L Pó latente acetinado preto, 30 ml (1 oz.)
1- SG202L1 Pó para impressão latente prata/cinza,
30 ml (1 oz.)
2- 118L Pincéis para pó comum
4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x
10,2 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- LPB1001 Cartões de registro/esboço/contraste
preto, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
4- LPW1001 Cartões de registro/esboço/contraste
branco, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de
impressões digitais (50 folhas)
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
1- PFP601 Almofada termoplástica PRINTMATIC™
1- 379M Lupa com estojo,
4,4 cm (1,75") de diâmetro
4- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- SEC500C Estojo de viagem de plástico moldado,
texturizado; Dimensões: 30,8 cm x 18,4 cm x 11,4
cm (12,125" x 7,25" x 4,5"); Peso: 825 g (1,82 lbs.)

Kits de impressões latentes
para o campo
KIT MASTER DE IMPRESSÕES LATENTES SEARCH

O Kit master de impressões latentes SEARCH contém todos os suprimentos necessários para o
processamento de impressão latente, como também para impressões de eliminação na cena.

Nº CATÁLOGO
SEC500

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit master de impressões latentes SEARCH

CONTEÚDO DO SEC600:
1- SB201L1 Pó para impressão latente prata/preto,
39 ml (1 oz.)
1- 118L Pincel para pó comum
1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões
latentes, 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x
10,2 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- LPB1001 Cartões de registro/esboço/contraste
preto, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
4- LPW1001 Cartões de registro/esboço/contraste
branco, 7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de
impressões digitais (50 folhas)
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
1- PFP601 Almofada termoplástica PRINTMATIC™
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
6- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- SEC600C Estojo de viagem de plástico moldado,
texturizado; Dimensões: 30,8 cm x 18,4 cm x 11,4
cm (12,125" x 7,25" x 4,5");
Peso: 898 g (1,98 lbs.)

KIT SEARCH DE MULTIPROCESSAMENTO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O kit SEARCH de multiprocessamento para impressões latentes é um kit de impressão latente
completo. Como o próprio nome diz, este kit possui dispõe de suprimentos para o processamento de
impressões latentes por meio de métodos comuns e magnéticos. O kit inclui uma mini almofada de
bolso (Nº PFP601) para o registro de impressões digitais no local do crime.

Nº CATÁLOGO
SEC600
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DESCRIÇÃO
Kit SEARCH de multiprocessamento para impressões latentes

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Kits de impressões latentes
para o campo
KIT CSI PARA IMPRESSÕES LATENTES

Esse kit econômico inclui uma variedade de pós para impressões latentes, pincéis e levantadores
necessários para processar impressões tanto em superfícies porosas quanto em não porosas. Tudo que
você precisa para o processamento de impressões latentes na cena do crime está incluído neste prático
estojo de plástico moldado.

Nº CATÁLOGO
CSI100

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit CSI para impressões latentes

KIT DE IMPRESSÕES LATENTES SEARCH II
O kit SEARCH II é o kit de campo de impressão latente
mais completo e compacto. O kit é
completo com um livro de
comparação de "pesquisa" e
eliminação junto com a compacta
almofada de impressão digital
Flawless™. Este kit de combinação
permite que o investigador
localize, revele, levante e preserve
as provas latentes e tome
as impressões digitais para
eliminação no local do crime. O
melhor pincel de fibra de vidro
da SIRCHIE ® é fornecido para
cada cor de pó.

Se o seu departamento
prefere pós coloridos
diferente dos
oferecidos, eles
podem ser alterados
se for desejável.
Ligue para obter
informações e
preços em cores
personalizadas.
Está incluída
também uma grande seleção de levantadores de impressões digitais. Este kit é uma excelente escolha
para aqueles departamentos com equipes de busca na cena do crime.

Nº CATÁLOGO
177L

DESCRIÇÃO

Revelação de
impressões latentes
CONTEÚDO DO CSI100:
1- 101L Pó para impressão latente, acetinado preto,
59 ml (2 oz.)
1- 107L Pó para impressão latente, cobre, 59 ml (2 oz.)
2- 122L Pincel de fibra de vidro para impressões
latentes
3- 123LW Espanador branco de Marabou
1- MAG100 Pó magnético para impressões latentes
MAGNUCLEI™, 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador padrão de pó magnético
1- 127LB Levantadores pretos de borracha/gel,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 unidades
1- 127LW Levantadores brancos de borracha/gel,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 unidades
1- 131LB Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 unidades
1- 131LT Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
1- 131LW Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 unidades
1- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
1- CSI100C Estojo de plástico preto c/ inserto de
almofada; Dimensões: 32,2 cm x 21,1 cm x
12,1 cm (12,6875" x 8,3125" x 4,75");
Peso: 1,4 kg (3,3 lbs.)

CONTEÚDO DO 177L:

Pós e pincéis
1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó latente branco indelével, 59 ml (2 oz.)
1- SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
3- 122L1 Pincéis de fibra de vidro para impressões
latentes tamanho kit
Materiais para levantamento
1- 130LT Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 unidades
12- 130LB1 Levantadores articulados pretos, 3,8 cm x
5,1 cm (1,5" x 2")
12- 130LW1 Levantadores articulados brancos,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
6- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LB1 Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LW1 Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
Materiais para coleta de provas
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- PFP700 Almofada termoplástica para impressões
digitais PRINTMATIC™
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de
impressões digitais (50 folhas)
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de diâmetro
1- 603E Fita para coleta de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x
500")
6- 621E1 Sacos para preservação de provas, 10,2 cm x
22,9 cm (4" x 10")
9- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
1- 177LC Maleta de transporte de copolímero preto
moldado, texturizado;
Dimensões: 31,1 cm x 22,9 cm x 10,2 cm
(12,25" x 9" x 4");
Peso: 1,7 kg (3,7 lbs.)

PREÇO

Kit de impressões latentes SEARCH II

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Revelação de
impressões latentes
LP301A/B CONTEÚDO:
Desenvolvimento e levantamento de impressão
digital latente
1- 101L Pó latente acetinado preto, 30 ml (1 oz.)
1- 103L1 Pó branco indestrutível para impressões
latentes, 30 ml (1 oz.)
1- SB201L1 Pó para impressão latente prata/preto,
30 ml (1 oz.)
1- SG202L1 Pó para impressão latente prata/cinza,
30 ml (1 oz.)
1- SR301L1 Pó Latente vermelho/prata, 30 ml (1
oz.)
5- 118L Pincéis regulares para pó
4- DF201 Pistolas descartáveis vaporizadoras
Fummette
4- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
1- 144L Fita transparente para levantamento,
3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
6- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LB1 Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LW1 Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
10- FC3371 Cartões pretos de combinação de
contraste
10- FC3401 Cartões brancos de combinação de
contraste
Registro de impressões digitais
1- FPT205 Prendedor de cartões de impressões,
10,2 cm x 25,4 cm (4" x 10"), LP301A apenas
1- PFP700 Almofada termoplástica PRINTMATIC™
Flawless, LP301B apenas
1- FPT264 contraste para cartão de impressão
digital, montado
1- FPT262 Rolo de tinta fácil de segurar, 5,1 cm
(2"), LP301A apenas
1- 230T Tinta para impressões digitais, 59 ml
(2 oz.), LP301A apenas
10- FPT1C1 Lenços super limpantes
10- FC3301 Cartões de registro de impressões
digitais, 20,3 cm x 20,3 cm 8" x 8"
Coleta e identificação de provas
1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5") diâmetro
1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x
12,7 m (1" x 500")
3- EPS30W1 Réguas para fotografias de provas, 15
cm (6")
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- KCP116 Bloco de notas
1- SF00771 Luvas descartáveis de látex, Par
6- 621E1 Sacos de provas 10,2 cm x 22,9 cm
(4" x 10")
Maletas
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado;
Dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x
4,5" x 1,75")
1- LP301C Samsonite® Focus®2 diplomata
de polipropileno preto moldado c/ trava
por combinação, estofamento interno para
componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x
34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13,5" x 5.25"); Peso:
4,4 kg (9,65 lbs.)

Kits para impressões latentes
KITS MULTIUSO DE CAMPO SEARCH

Estes são os dois kits mais populares na linha SIRCHIE ® .
Os kits são projetados para atender os elevados padrões de
qualidade exigidos pelos departamentos de polícia atuais e
contém todos os materiais necessários para a realização de
investigações no local do crime.
Nosso contraste de metal para cartão de impressão digital é
montado do lado de fora da maleta para permitir a coleta de
impressões digitais na cena do crime. Os kits incluem todos os
materiais necessários para a tomada, revelação, levantamento
e preservação de provas de impressões digitais na cena do
crime.

Nº LP301A Opção com placa e rolo fotografados.

Nº CATÁLOGO
LP301A
LP301B
LP301R
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O kit multiuso de campo serve como uma de
mesa, uma plataforma para impressões digitais.

DESCRIÇÃO
Kit multiuso de campo SEARCH, opção placa e rolo
Kit multiuso de campo SEARCH, opção PrintMatic™
Pacote de refil consumível para opções A e B (em vermelho)
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PREÇO

Kits para impressões latentes
KIT SEARCH DO EQUIPE DE ROUBOS

Conteúdo LP304:

O kit SEARCH para equipe de roubos é um kit
multifuncional de investigação de impressão latente para
especialistas de cena do crime de roubo. Os componentes
permitem a uma rápida busca e revelação de impressões
latentes. São incluídos pós regulares e magnéticos.
Este kit também possui um contraste de cartão de
impressões digitais montado externamente na maleta.

A maleta LP304 também serve como uma mesa,
plataforma para impressões digitais.

Nº CATÁLOGO
LP304
LP304R

Revelação de
impressões latentes

DESCRIÇÃO

Desenvolvimento e levantamento de impressão
digital latente
1- 101L Pó preto acetinado para impressões
latente, 59 ml (2 oz.)
1- SG202L Pó para impressão latente prata/cinza,
59 ml (2 oz.)
2- 118L Pincéis regulares para pó
1- M114L Pó magnético preto para impressões
latentes, 30 ml (1 oz.)
1- SBM10 Pó magnético prata/cinza para
impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
6- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LB1 Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 131LW1 Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 127LW1 Levantadores de gel brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 127LB1 Levantadores de gel pretos, 2" x 4"
(5,1 cm x 10,2 cm)
1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8
cm x 9,1 m (1,5" x 360")
10- FC3371 Cartões pretos de combinação de
contraste
10- FC3401 Cartões brancos de combinação de
contraste
1- LB0031 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50
folhas)
Registro de impressões digitais
1- PFP700 Almofada para impressões digitais
PRINTMATIC™ Flawless
1- FPT264 contraste para cartão de impressão
digital, montado
10- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de
impressões digitais (50 folhas)
10- FC3301 Cartões de registro de impressões
digitais, 20,3 cm x 20,3 cm
(8" x 8")
Coleta e identificação de provas
1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5") diâmetro
1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x
12,7 m (1" x 500")
3- EPS30W1 Réguas para fotografias de provas, 15
cm (6")
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- KCP116 Bloco de notas
1- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
6- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm
(4" x 10")
Maletas
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado;
Dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x
4,5" x 1,75")
1- LP301C Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata
de polipropileno preto moldado c/ trava
por combinação, estofamento interno para
componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm
x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4");
Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

PREÇO

Kit SEARCH do equipe de roubos
Pacote consumível de refis (em vermelho)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Revelação de
impressões latentes
Conteúdo SLP900:
Desenvolvimento e levantamento de impressão
digital latente
1- 101L Pó preto acetinado para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto
59 ml (2 oz.)
1- SG202L Pó para impressão latente prata/cinza,
59 ml (2 oz.)
4- 118L Pincéis regulares para pó
2- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões
latentes
1- M114L Pó magnético preto para impressões
latentes 30 ml (1 oz.)
1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões
latentes, 30 ml (1 oz.)
1- SBM10 Pó magnético prata/cinza para
impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- 130LT Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 unidades
4- 131LT1 Levantadores transparentes para anel,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
1- 144L Fita transparente para levantamento,
3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- LB0021 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50
folhas)
Eliminação de impressões digitais
(Acesso á cena do crime)
1- PFP700 Almofada para impressões digitais
PRINTMATIC™ Flawless
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de
impressões digitais (50 folhas)
10- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
Coleta e identificação de provas
1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5") diâmetro
1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
1- 603E Fita para identificação de provas,
2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
10- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm
(4" x 10")
Maletas
2- KCP152 Maletas de polipropileno moldado;
dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm
(8,5" x 4,5" x 1,8")
1- SLP9001 Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata
de polipropileno preto moldado c/ trava
por combinação, estofamento interno para
componentes usinado; Dimensões: 45,8 cm
x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4");
Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

Kits para impressões latentes
KIT SIGNAT DE INVESTIGAÇÃO DE
IMPRESSÕES DIGITAIS SEARCH

O kit Signat de investigação de impressões digitais SEARCH é um
kit de excelente valor para impressão latente proﬁssional. Este
kit oferece uma excelente seleção de pós latentes regulares e
magnéticos. O kit inclui também uma almofada PRINTMATIC™ e um
livreto de eliminação para registro de impressões de eliminação
no local do crime. Os suprimentos são armazenados na maleta
tipo executivo, leve e durável. A maleta possui compartimentos
de arquivo expansíveis para armazenar relatórios e outros
documentos. Todas as instruções estão incluídas.

A maleta Nº SLP900 caracteriza-se por uma
inserção de espuma personalizada para
garantir o transporte seguro dos conteúdos
do kit.

Nº CATÁLOGO
SLP900
SLP900R
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DESCRIÇÃO
Kit Signat de investigação de impressões digitais SEARCH
Pacote consumível de refis (em vermelho)
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PREÇO

Kits de impressões latentes
para o campo
KIT SEARCH PARA IMPRESSÕES LATENTES
NA CENA DO CRIME

Conteúdo CS800:

O kit SEARCH para impressões latentes na cena do crime é
um kit excepcional criado para revelar impressões latentes na
cena do crime. Estão incluídos no kit os sprays de ninidrina
e Iodettes™. Os suprimentos são guardados na maleta de
polipropileno texturizado, que possui compartimentos de
arquivo expansíveis para armazenar relatórios e outros
documentos. Todas as instruções estão incluídas.

A maleta Nº CS800 caracteriza-se por uma
inserção de espuma para garantir o transporte seguro dos conteúdos do kit.

Nº CATÁLOGO
CS800
CS800R

Revelação de
impressões latentes

DESCRIÇÃO

Desenvolvimento e levantamento de impressão
digital latente
1- 101L Pó preto acetinado para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59
ml (2 oz.)
2- 118L Pincéis regulares para pó
2- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões
latentes
1- M114L Pó magnético preto para impressões
latentes, 30 ml (1 oz.)
1- SBM10 Pó magnético prata/cinza para
impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- 202C Spray de ninidrina, 177 ml (6 oz.) aerosol
1- AMP2066 Ampolas de Iodette, 6 unidades
3- DCA1 Aplicadores de intensificadores de iodo
3- ZTE021 Sacos para vaporização com Iodette,
22,9 cm x 30,5 cm (9" x 12")
1- 130LT Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 unidades
4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,2 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores articulados pretos,
5,2 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores brancos para anel,
5,2 cm x 10,2 cm (2" x 4")
1- 144L Fita transparente para levantamento,
3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- LB0021 Bloco de folhas de apoio reversíveis
(50 folhas)
Eliminação de impressões digitais
(Acesso á cena do crime)
1- PFP700 Almofada para impressões digitais
PRINTMATIC™ Flawless
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de
impressões digitais (50 folhas)
10- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
Coleta e identificação de provas
1- 379M Lupa com estojo, 4,4 cm (1,75") de
diâmetro
1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
1- 603E Fita para identificação de provas,
2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
10- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm
(4" x 10")
Maletas
2- KCP152 Maletas de polipropileno moldado;
dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm
(8,5" x 4,5" x 1,8")
1- CS8001 Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata
de polipropileno preto moldado c/ trava
por combinação, estofamento interno para
componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm
x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4");
Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

PREÇO

Kit SEARCH para impressões latentes na cena do crime
Pacote consumível de refis (em vermelho)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

89

Revelação de
impressões latentes
Conteúdo LPS800:

Desenvolvimento e levantamento de impressão digital
latente
1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó latente branco indelével,
59 ml (2 oz.)
1- 107L Pó latente cobre metálico, 59 ml (2 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml
(2 oz.)
1- SG202L Pó para impressão latente prata/cinza,
59 ml (2 oz.)
5- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões
latentes
1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes
30 ml (1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco para impressões
latentes 30 ml (1 oz.)
1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões
latentes 30 ml (1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- 130LT Levantadores articulados transparentes, 3,8
cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 unidades
6- 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x
10,2 cm (2" x 4")
6- 131LW1 Levantadores brancos para anel, 5,1 cm x
10,2 cm (2" x 4")
6- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos, 5,1
cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos, 5,1 cm
x 10,2 cm (2" x 4")
1- 131LT4 Levantadores articulados transparentes, 10,2
cm x 10,2 cm (4" x 4"), 12 unidades
1- 144L Fita transparente para levantamento, 3,8 cm x
9,1 m (1,5" x 360")
1- 145L Fita levantadora fosca, 3,8 cm x 9,1 m
(1,5" x 360")
1- LB0021 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50
folhas)
Eliminação de impressões digitais
(Acesso á cena do crime)
1- PFP700 Almofada para impressões digitais
PRINTMATIC™ Flawless
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de
impressões digitais (50 folhas)
10- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
Coleta e identificação de provas
1- 316M Lupa de 6,3 cm (2,5") diâmetro
1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
1- 603E Fita para identificação de provas,
2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
1- KCP116 Bloco de notas
12- ZTE101 Etiquetas de cadeia de posse,
8,9 cm x 11,4 cm (3,5" x 4,5")
12- 608E/1 Etiquetas de provas com amarradores
8- 620E1 Sacos de provas, 7,6 cm x 12,7 cm
(3" x 5")
8- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm
(4" x 10")
8- 622E1 Sacos de provas, 20,3 cm x 30,5 cm
(8" x 12")
Maletas
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; dimensões:
21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,75")
1- LPS8001 Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata
de polipropileno preto moldado c/ trava
por combinação, estofamento interno para
componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm
x 34,3 cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4");
Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

90

Kits de impressões latentes
para o campo
Este kit é uma excelente escolha para departamentos
com equipes de busca na cena do crime.
KIT SEARCH DE INVESTIGAÇÃO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O LPS800 é um dos kits mais populares da SIRCHIE ® de revelação de impressões latentes. É um kit
completo com componentes para revelação de impressões latentes com pós regulares ou magnéticos.
Estão incluídos uma almofada PRINTMATIC™, um livro de registros para comparação e eliminação e um
suprimento generoso de levantadores de impressões digitais e cartões de contraste. Os pincéis para
pós latentes são feitos de ﬁlamentos de ﬁbra de vidro. O kit possui amplo espaço para acessórios.

Nº CATÁLOGO
LPS800
LPS800R

DESCRIÇÃO
Kit SEARCH de investigação para impressões latentes
Pacote consumível de refis (em vermelho)

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Kits de impressões latentes
para o campo
O LP303A é um dos melhores e mais completos kits de
investigação de impressões latentes da SIRCHIE ®.
KIT SEARCH ESPECIALISTA PARA IMPRESSÕES LATENTES

O kit LP303A é um kit proﬁssional que contém todos os componentes com a tecnologia mais avançada.
São fornecidas instruções completas sobre todos os aspectos de investigações de instruções latentes.
Este kit atende às necessidades de todas as divisões de investigação de agências de aplicação da lei.

Nº CATÁLOGO
LP303A
LP303CAPR
LP303APPR
LP303AFLR

DESCRIÇÃO

Kit SEARCH especialista para impressões latentes
Pacote consumível de refis para processamento químico (em vermelho)
Pacote consumível de refis para processamento de pó (em azul)
Pacote consumível de refis para levantamento de impressões digitais (em verde)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

Revelação de
impressões latentes
Conteúdo LP303A:

Pós para impressões latentes
1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
1- SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- SR301L Pó Latente à prova de rachaduras vermelho/prata,
59 ml (2 oz.)
1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes,
30 ml (1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco para impressões latentes
30 ml (1 oz.)
1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes,
30 ml (1 oz.)
1- SBM10 Pó magnético prata/cinza para impressões
latentes, 30 ml (1 oz.)
Reveladores químicos de impressões latentes
1- 202C Spray de ninidrina, 177 ml (6 oz.) aerosol
4- DF201 Pistolas vaporizadoras de iodo Fummette
4- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
1- AMP2066 Ampolas de Iodette, 6 unidades
4- CNA2000 FINDER™ Pacotes de cianoacrilato.
Aplicadores e equipamentos para impressões latentes
5- 118L Pincéis regulares para pó
2- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
1- 125L Aplicador magnético padrão
1- 123LB Espanador preto de pena marabu
1- 123LW Espanador branco de pena marabu
2- SP501 Clichês de prata para transferência, 5,1 cm x
5,1 cm (2" x 2")
1- KCP226 contraste para copo de sucção
1- SP505 Limpador/polidor de prata, 59 ml (2 oz.)
Materiais para levantamento para impressões latentes
4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores brancos para anel,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
1- 144L2 Fita levantadora transparente,
5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
1- LB0021 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50 folhas)
10- LPB1001 Cartões de registro/esboço/contraste,
7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
10- LPW1001 Cartões brancos de registro/esboço/contraste,
7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
Equipamento para tomada de impressões digitais
1- PFP700 Almofada para impressões digitais PRINTMATIC™
Flawless
1- FPT263 contraste para cartão de impressão digital
1- FPT270A Bloco formulário para eliminação de impressões
digitais (50 folhas)
10- FPT1C1 Lenços super limpantes
20- FC3301 Cartões de registro de impressões digitais,
20,3 cm x 20,3 cm (8" x 8")
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
Equipamento post-morten
1- PM283 Ferramenta para tinturação post-mortem
1- PMNS60 Suportes de cartão post-morten
1- PMFS500 Endireitador de dedos post-morten
10- FC345R1 Cartões de registro post-morten (direito),
20,3 cm x 3,8 cm (8" x 1,5")
10- FC345L1 Cartões de registro post-morten (esquerdo), 20,3
cm x 3,8 cm (8" x 1,5")
Coleta e identificação de provas
1- 317M Lupa de impressões digitais, 7,6 cm (3") diâmetro.
1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
1- 603E Fita para identificação de provas,
2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
3- EPS30W1 Réguas para fotografias de provas, 15 cm (6")
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
2- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- 600E Fita métrica para fotografia de provas,
2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
1- KCP116 Bloco de notas
12- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")
8- 622E1 Sacos de provas, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12")
1- 611E Marcador de provas preto
1- KCP145 Marcador de cera branco
Maletas
1- KCP224 Estojo de polipropileno moldado;
Dimensões: 26,3 cm x 11,7 cm x 4,4 cm (10,4" x 4,6"
x 1,8")
1- LP303C Maleta de mão com revestimento de molde de
copolímero preto, c/ textura de detalhes feitos a mão e
moldados; Dimensões: 69,8 cm x 41,9 cm x 17,8 cm
(27,5" x 16,5" x 7"); Peso: 6,8 kg (15 lbs.)

91

Revelação de
impressões latentes
Conteúdo MLP2020A:

Equipamento de pós regulares para impressões latentes
1- FAC1000 FACII® +2 kits que contém:
1- FAC101 FACII® Combinação pó/pincel, 30 ml (1 oz.) vol.
1- FAC103 FACII® Combinação pó/pincel, 30 ml (1 oz.) vol.
4- 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LB1 Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4- 131LW1 Levantadores brancos para anel,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
12- 130LT1 Levantadores transparentes para anel,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
Pós e pincéis
1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó branco indestrutível para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml (2 oz.)
1- SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1- SR301L Pó latente vermelho/prata, 59 ml (2 oz.)
1- CBG203L Pó latente depósitos de moedas /galvânico, 59 ml (2
oz.)
1- 118L Pincel para pó comum
2- 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
2- CFB100 Pincéis Carbosmoove™
Equipamento de pós magnéticos para impressões latentes
1- 159L O kit para impressão latente regular magnético 159L
contém:
1- M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml (1
oz.)
1- M116L Pó magnético cinza 30 ml (1 oz..)
1- M117L Pó magnético branco, 30 ml (1 oz.)
1- SBM9 Pó magnético prata/preto para impressões latentes, 30 ml
(1 oz.)
1- 125L Aplicador magnético padrão
Materiais químicos para levantamento para impressões latentes
1- NSI609 Fórmula especial de spray de ninidrina, 240 ml (8 oz.)
1- SLPS300 Spray prata para impressões latentes, 240 ml (8 oz.)
4- DF201 Pistolas vaporizadoras de iodo Fumette
4- DCA1 Acentuadores de impressões com iodo
4- CNA2000 FINDER™ Pacotes de cianoacrilato
Materiais para levantamento para impressões latentes
1- 145L Fita levantadora fosca, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- 144L Fita transparente para levantamento,
3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- 144L4 Fita transparente para levantamento,
10,2 cm x 9,1 cm (4" x 360")
1- 130LT Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 pacotes
1- 131LT Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") 12 pacotes
1- LB0021 Bloco de folhas de apoio reversíveis (50 folhas)
1- LRL1234 Kit levantador de borracha líquida para impressões
digitais que contém:
1- LRL4 Levantador de borracha líquida, 113 g (4 oz.)
1- STM1003 Massa para modelar, 113 g (0,25 lb.)
5- CNA1061 Recipientes de Mistura Descartáveis de Alumínio
5- KCP202 Espátulas de madeira, 11,4 cm (4,5")
1- TM1.5 Catalisador de borracha de sílica 3,7 ml (0,5 fl. dr.)
20- 130LT1 Levantadores transparentes para anel,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2")
Material para coleta e eliminação de impressões digitais
1- EFP90PF Kit de eliminação de impressões digitais na cena do crime
que contém:
1- PFP700 Almofada para impressões digitais PRINTMATIC™ Flawless
1- FPT270A Bloco de eliminação (50 folhas)
24- FPT1C1 Lenços super limpantes
1- FPT2701 Estojo tipo carteira em vinil
Outros materiais de apoio
1- 317M Lupa de impressões digitais, 7,6 cm (3") diâmetro.
1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
1- 600E Fita métrica para fotografia de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x
500")
1- 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x
500")
1- KCP1141 Fita métrica retrátil 2 m (6 pés)
3- EPS30W1 Réguas para fotografias de provas, 15 cm (6")
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
2- SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1- KCP116 Bloco de notas
12- 621E1 Sacos de provas, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")
8- 622E1 Sacos de provas, 20,3 cm x 30,5 cm (8" x 12")
1- 611E Marcador de provas preto
1- KCP145 Marcador de cera branco
Maletas
1- KC100 Maleta em molde de copolímero com detalhes em plástico
modelado;
Dimensões: 21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,2")
1- LRL2 Maleta em molde de copolímero com detalhes em plástico
modelado; Dimensões:
21,6 cm x 14 cm x 8,1 cm (8,5" x 5,5" x 3,2");
2- KCP224 Maletas de polipropileno moldado; Dimensões:
26,3 cm x 11,7 cm x 4,4 cm (10,4" x 4,6" x 1,8")
1- MLP2020CA Maleta de mão com revestimento de molde de
copolímero preto, c/ textura de detalhes feitos a mão e moldados;
Dimensões: 69,8 cm x 41,9 cm x 17,8 cm
(27,5" x 16,5" x 7"); Peso: 8,4 kg (18,5 lbs.)
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Kits de impressões latentes
para o campo
KIT SEARCH MASTER PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este kit é o mais completo que se pode encontrar. Possui material para diversos métodos de
processamento de cenas de crime para impressões digitais latentes, incluindo uma extensa seleção
de pós para impressões digitais, regular e magnético, e uma excelente seleção de pincéis. O kit é
composto de quatro kits separados e removíveis que podem ser usados independentemente do kit
principal, para maior mobilidade e eﬁciência. É o conceito modular para processamento de cenas do
crime pela SIRCHIE ®.

O kit apresenta material para vários métodos de processamento
de cena do crime para impressões digitais latentes.

Nº CATÁLOGO
MLP2020A
MLP2020CAPR
MLP2020APPR

DESCRIÇÃO

Kit SEARCH master para impressões latentes
Pacote consumível de refis para processamento químico (em vermelho)
Pacote consumível de refis para processamento de pó (em azul)

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

Kits de especificação militar
Os kits tipo II e tipo III são projetados e desenvolvidos especificamente para aplicações militares. Eles
são fabricados e montados de acordo com a especificação federal Nº GG-F-355A.

KIT PARA
ROUBO TIPO II
DE IMPRESSÕES
DIGITAIS

Este kit é projetado
especiﬁcamente para coletar,
revelar e levantar provas de
impressão digital na cena do
crime.

Revelação de
impressões latentes
Conteúdo 355TYPE2:
11111111111111311112111111662010111-

Nº CATÁLOGO
355TYPE2

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit para roubo tipo II de impressões digitais

11011-

KIT TIPO III DE
IMPRESSÕES DIGITAIS
POST-MORTEM

Este kit é projetado
especiﬁcamente para preparar e
registrar impressões digitais de
cadáveres.

Nº CATÁLOGO
355TYPE3

DESCRIÇÃO

PREÇO

101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
102L Pó latente acetinado cinza, 59 ml (2 oz.)
M114L Pó magnético preto para impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
M117L Pó latente magnético cinza 30 ml (1 oz.)
118L Pincel para pó comum
122L Pincel de fibra de vidro para impressões latentes
125L Aplicador magnético padrão
LB003 Bloco de cartões de contraste,
7,8 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 50 folhas
130LT Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 pacotes
130LB Levantadores articulados pretos,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 pacotes
130LW Levantadores articulados brancos,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 pacotes
131LT Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 2"), 24 pacotes
131LB Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 pacotes
131LW Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 pacotes
621E1 Sacos, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")
KCP139 Par de pinças
KCP243 Chave de fenda
KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
KCP244 #7 Envelope branco para moedas
KCP242 Escovas macias
KCP245 Faca de bolso
KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
KCP1141 Fita métrica retrátil
144L Fita transparente para levantamento,
3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
131LW4 Levantadores articulados brancos,
10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4"), 12 pacotes
131LB4 Levantadores articulados pretos,
10,2 cm x 10,2 cm (4" x 4"), 12 pacotes
127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos para impressões
latentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos para impressões
latentes, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
FC3431 Cartões de contraste preto & branco,
7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5")
FC3301 Cartões de registro para impressões digitais,
20,3 cm x 20,3 cm (8" x 8")
316M 2X Ampliador, 6,3 cm (2,5") dia.
FPT264 Suportes de cartão para impressões digitais
603E Fita de rotulação de evidências PSA,
2,5 cm x 12,7 m (1" x 500")
600E Fita graduada PSA para evidências fotográficas,
1,3 cm x 9,1 m (0,5" x 360")
FPT1C1 Lenços super limpantes
KCP224 Estojo de polipropileno moldado, dimensões:
50,8 cm x 35,6 cm x 35,6 cm (10,4" x 4,6" x 1,85")
MILIIA Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata de polipropileno
preto moldado c/ trava por combinação, estofamento interno para
componentes usinado; Dimensões: 45,8 cm x 34,3 cm x 13,3 cm
(18" x 13 1/2" x 5 1/4"); Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

CONTEÚDO DO 355TYPE3:

1- 316 m 2,5X Ampliador, 6,3 cm (2,5”) dia.
8- KRL103D Solução de construtor de tecidos,
15 ml (0,5 oz.)
2- KRL1061 Solvente de construtor de tecidos,
30 ml (1 oz.)
1- 634CID Solução de silicone, 59 ml (2 oz.)
1- TM1 Catalizador de silicone, 15 ml (0,5 oz.)
1- PM283 Ferramenta para tinturação post-mortem
2- KRL1052 Limpador de tecido para dedos, 60 ml (2 oz.)
1- PMNS60 Fita adesiva de registro post-mortem
12- FC345L1 Cartões de registro post-morten (esquerdo),
20,3 cm x 3,8 cm (8" x 1,5")
12- FC345R1 Cartões de registro post-morten (direito),
20,3 cm x 3,8 cm (8" x 1,5")
15- KCP217 Bolas de algodão
3- 621E1 Sacos, 10,2 cm x 22,9 cm (4" x 10")
1- KCP139 Par de pinças
4- SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
2- KCP242 Escovas macias
4- KCP148 Seringas, 3 cc descartáveis
1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
10- KCP117 Toalhas descartáveis, 4 camadas
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado, dimensões
21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,8")
1- MILIIIA Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata de
polipropileno preto moldado c/ trava por combinação,
estofamento interno para componentes usinado;
Dimensões: 45,7 cm x 34,3 cm x 13,3 cm
(18" x 13 1/2" x 5 1/4");
Peso: 3,62 kg (8 lbs.)

Kit tipo III de impressões digitais pós-morte

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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Revelação de
impressões latentes
Conteúdo ETK1:
Pós e pincéis
1- 101L Pó preto acetinado para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
1- 103L Pó latente branco indelével, 59 ml (2 oz.)
1- SB201L Pó para impressão latente prata/preto 59 ml
(2 oz.)
1- LL701 Pó fluorescente REDESCENT™ para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
1- LL703 Pó fluorescente GREENESCENT™ para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
3- 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
3- 123LW Espanador branco de pena de marabu
1- M115L Pó magnético preto "meia noite" para
impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco para impressões latentes,
30 ml (1 oz.)
1- 125L Vara magnética permanente
Materiais para levantamento
1- 144L Fita de levantamento de impressões digitais,
transparente, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- 144L2 Fita de levantamento de impressões digitais,
transparente, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
1- FC343 Cartão de contraste reversível, 100 unidades
Processamento químico
1- AMP2066 Ampola Iodette, 3 gm, 6 unidades
1- DCA16 Intensificador de impressão de iodo, 6 unidades
1- CNA102 Composto de cianoacrilato para vaporização,
20 g
1- SPR1001 Reagente de partículas pequenas escuro, 500
ml
Material de apoio para processos
1- KCP139 Pinças de plástico
1- KCP138 Bisturi de plástico
1- GL000 Riscador com ponta de carboneto
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- KCP115 Lanterna de bolso com baterias
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
1- 318M Ampliador, 2X, 8,9 cm (3,5") dia.
1- CUV100T Mini luz UV, onda longa, DC apenas
4- KCP230 Pilhas AA, alcalinas
Acessórios de embalagem
1- SM1000 SIRCHMARK® Fita para evidências, vermelha
"Evidence", 3,8 cm x 16,4 m (1,5" x 54’)
5- IEB40001 Sacos para integridade de evidências,
10,2 cm x 19 cm (4" x 7,5")
5- IEB75001 Sacos para integridade de evidências,
19 cm x 26,7 cm (7,5" x 10,5")
5- IEB12001 Sacos para integridade de evidências,
26,7 cm x 39,4 cm (12" x 15,5")
5- EB001P1 Sacolas em papel Kraft para evidências,
impressas, 17,8 cm x 11,4 cm x 34,9 cm
(7" x 4,5" x 13,8")
5- EB002P1 Sacolas em papel Kraft para evidências,
impressas, 20,3 cm x 12,7 cm x 45,7 cm
(8" x 5" x 18")
Maletas
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado; dimensões:
21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x 4,5" x 1,8")
1- ETKII Samsonite® Focus®2 Maleta diplomata
de polipropileno preto moldado c/ trava
por combinação, estofamento interno para
componentes usinado; Dimensões: 45,7 cm x 34,3
cm x 13,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4"); Peso: 3,62
kg (8 lbs.)

Kits de impressões latentes
para o campo
Localize, processe, colete e embale provas na cena do
crime com este kit.
KIT TÉCNICO PARA PROVAS

O EKT1 foi concebido para auxiliar o técnico de provas na coleta básica de provas e impressões
latentes na cena do crime. O kit possui uma ampla variedade de pós latentes, regulares e magnéticos,
para atender às várias superfícies que um técnico tenderá a encontrar. O kit é completo e possui
cianoacrilato, iodo e o reagente de pequenas partículas.

Nº CATÁLOGO
ETK1
ETK1R
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DESCRIÇÃO
Kit técnico para provas 1
Pacote consumível de refis (em vermelho)
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Kits de impressões latentes
para o campo
KIT SEARCH ORGANIZADOR DE IMPRESSÕES
LATENTES

Todos os itens para desenvolvimento de impressões latentes estão
bem organizados neste kit de impressões latentes de 2 gavetas de
armazenamento. A parte superior pode ser solta e possui um grande
compartimento para armazenamento. Na parte inferior há duas gavetas
onde os componentes do kit são armazenados de modo organizado.
As gavetas possuem tampas transparentes com compartimentos
divididos, de modo que os componentes possam ser facilmente
vistos sem que elas tenham de ser abertas. Os suprimentos para
desenvolvimento de impressões incluídos no kit são pós de impressão
latente, pós magnéticos de impressão latente, incluindo o nosso mais
novo pó magnético para impressões latentes MAGNUCLEI™, armas de
vaporização de iodo descartáveis FUMETTE, reagentes de pequenas
partículas, pó para superfícies adesivas e mais!

Nº CATÁLOGO
LP500
LP500LR
LP500PR

Revelação de
impressões latentes
CONTEÚDO LP500:

O estojo Nº LP500 é projetado para
fácil transporte.

DESCRIÇÃO

PREÇO

Desenvolvimento e levantamento de impressão
latente
1- 101L Pó latente acetinado preto, 30 ml (1 oz.)
1- 103L1 Pó branco indestrutível para impressões
latentes, 30 ml (1 oz.)
1- SB201L1 Pó para impressão latente prata/preto,
30 ml (1 oz.)
1- SR301L1 Pó Latente vermelho/prata, 30 ml (1 oz.)
1- ASP50D Pó escuro para superfícies com lado
adesivo, 50 g
1- ASP51 Solução EZFLO, 177 ml (6 oz.)
1- TRA20 Agente desprendedor de fita, 30 ml (1 oz.)
1- SPR1001 Reagente de partículas pequenas escuro,
500 ml
1- SPR2001 Reagente de partículas pequenas escuro,
500 ml
1- M114L Pó magnético preto para impressões
latentes 30 ml (1 oz.)
1- M116L Pó magnético branco para impressões
latentes 30 ml (1 oz.)
1- MAG100 Pó magnético MAGNUCLEI™ para
impressões latentes, 30 ml (1 oz.)
2- 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
1- 123LB Espanador preto SEARCH com pena marabu
1- 123LW Espanador branco SEARCH com pena
marabu
2- 118L Pincéis regulares para pó
1- 125L Vara magnética permanente
1- 144L Fita de levantamento de impressões digitais
transparente, 3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- 145L Fita translúcida de levantamento de
impressões digitais,
3,8 cm x 9,1 m (1,5" x 360")
1- 131LB Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4"), 12 pacotes
1- 131LW Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm
(2" x 4"), 12 pacotes
6- 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6- 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos, 5,1
cm x 10,2 cm (2" x 4")
1- DF2016 Pistolas vaporizadoras de iodo Fummette,
6 unidades
1- LB0031 Bloco de cartões de contraste reversível,
7,6 cm x 12,7 cm (3" x 5"), 50 folhas
Material de apoio para processos
1- KCP221 Garrafa de reagente de partículas
pequenas
1- 316M Ampliador, 2X, 6,3 cm (2,5") dia.
1- KCP1141 Fita métrica retrátil
1- KCP115 Lanterna de bolso de LED c/ baterias
1- KCP110 Tesoura, 12,7 cm (5")
2- SF00771 Luvas de látex descartáveis, par
10- ZTE011 Sacos para evidências Zip-Top, 10,2 cm x
15,2 cm (4" x 6")
10- EIL011 Etiquetas de provas criminais
Maletas
1- KCP152 Estojo de polipropileno moldado;
dimensões: 21,6 cm x 11,4 cm x 4,4 cm (8,5" x
4,5" x 1,8")
1- LP500C Estojo de viagem de copolímero de alto
impacto com alça; dimensões: 45,7 cm x 33 cm x
29,8 cm (18" x 13" x 11,75");
Peso: 6,6 kg (14,5 lbs.)

Kit organizador SEARCH para impressões latentes
Pacote de refil consumível para levantamento de impressões digitais (em vermelho)
Pacote de refil consumível para revelação com pó (em azul)

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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impressões latentes

Kit de maletas de viagem
MALETAS DE VIAGEM DE COPOLÍMERO DE PLÁSTICO

A SIRCHIE ® oferece nossos kits de maletas de plástico resistente para substituição ou maletas
personalizadas. As maletas são resistentes ao impacto, feitas de plástico copolímero com paredes
duplas. As maletas podem ser adquiridas com ou sem revestimento de espuma. Os revestimentos de
espuma tem espessura de 5,1 cm (2"), e densidade de 1.6 pcf. Incluímos números de catálogo dos kits
para ajudar a encontrar a maleta adequada para a sua aplicação.

Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

PREÇO

Para Kits: 159L, 175L, BMA200, BMA200A, DCB400, LRL1234, LVL2000, MFC100, NAR100, NARK200CD, NARK200 mEG, NARK200PK, PMFT02, VS100

KCP1000
KCP1000F

21,6 cm x 19,7 cm x 9,2 cm (8 1/2" x 7 3/4" x 3 5/8") Maleta sem revestimento
21,6 cm x 19,7 cm x 9,2 cm (8 1/2" x 7 3/4" x 3 5/8") Maleta com revestimento

KCP1001
KCP1001F

28,9 cm x 17,8 cm x 9,2 cm (11 3/8" x 7" x 3 5/8") Maleta sem revestimento
28,9 cm x 17,8 cm x 9,2 cm (11 3/8" x 7" x 3 5/8") Maleta com revestimento

KCP1002
KCP1002F

32,2 cm x 22,68 cm x 12,1 cm (11/16" x 8 15/16" x 4 3/4" ) Maleta sem revestimento
32,2 cm x 22,68 cm x 12,1 cm (11/16" x 8 15/16" x 4 3/4" ) Maleta com revestimento

KCP1003
KCP1003F

35,6 cm x 27,3 cm x 14" x 14,6 cm (10 3/4" x 5 3/4") Maleta sem revestimento
35,6 cm x 27,3 cm x 14,6 cm (14" x 10 3/4" x 5 3/4") Maleta com revestimento

KCP1004
KCP1004F

43,2 cm x 17" x 33 cm 13" x 18,72 cm (17" x 13" x 7 3/8") Maleta sem revestimento
43,2 cm x 17" x 33 cm 13" x 18,72 cm (17" x 13" x 7 3/8") Maleta com revestimento

KCP1005
KCP1005F

69,6 cm x 40,6 cm 17,8 cm (27 1/2" x 16" x 7") Maleta sem revestimento
69,6 cm x 40,6 cm 17,8 cm (27 1/2" x 16" x 7") Maleta com revestimento

Para kits: 176L, 177L, KHC500

Para kits: CTK100, MBT288, NARK200IK, NARK200 mK

Para kits: AEC200, UVS900

Para kits: 619EK, 619EK220, 639C, 639HCB, 640C, AEC300, CSP1000, EPK100, MEL500

Para kits: 618E1, 618E1220, 627E100, 627E100220, LP303A, MFE1000,
MLP2020A, PFT500, PFT500S, PFT600, PFT600PIP

MALETAS DE POLIPROPILENO

Também oferecemos uma Maleta
diplomata de 10,2 cm (5”). A maleta
é feita de plástico polipropileno
moldado com uma combinação de
travas e prevenção de desperdício e
derramamento (a maleta não abre
se estiver de cabeça para baixo). As
maletas podem ser adquiridas com
ou sem revestimento de espuma.
Os revestimentos de espuma tem
espessura de 5,1 cm (2"), e densidade
de 1.6pcf.

MALETAS DE POLIPROPILENO
Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO

KCP1006
45,7 cm x 34,3 cm x 33,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4") Maleta sem revestimento
KCP1006F 45,7 cm x 34,3 cm x 33,3 cm (18" x 13 1/2" x 5 1/4") Maleta com revestimento

MALETAS DE UTILIDADES PORTÁTEIS DE PLÁSTICO CINZA
Nº CATÁLOGO

DESCRIÇÃO
Para kits: RAG500, SRK800

MALETAS DE UTILIDADES DE
PLÁSTICO CINZA

A SIRCHIE oferece nossas maletas de
utilidades de plástico cinza para substituição ou kits personalizados. As maletas possuem travas positivas, alças
embutidas e resistentes, e construção
com sistema de encaixe. As maletas
podem ser adquiridas com ou sem o
revestimento de espuma negro de
5,1 cm (2”) de espessura, com densidade de 25,62 kg/m3 (1,6 pcf).
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Para kits: 355TYPE2, 355TYPE3, CS800, ETK1, FLP100, LP301A, LP301B, LP304, LPS100, LPS800, MEC100, PLP100, SLP900

KCP1100
KCP1100F

30,8 cm x 18,4 cm x 11,43 cm (12 1/8" x 7 1/4" x 4 1/2") Maleta sem revestimento
30,8 cm x 18,4 cm x 11,43 cm (12 1/8" x 7 1/4" x 4 1/2") Maleta com revestimento

KCP1200
KCP1200F

30,8 cm x 18,4 cm x 13,9 cm (12 1/8" x 7 1/4" x 5 1/2") Maleta sem revestimento
30,8 cm x 18,4 cm x 13,9 cm (12 1/8" x 7 1/4" x 5 1/2") Maleta com revestimento

KCP1400
KCP1400F

36,5 cm x 20,32 cm x 17,8 cm (14 3/8" x 8" x 7") Maleta sem revestimento
36,5 cm x 20,32 cm x 17,8 cm (14 3/8" x 8" x 7") Maleta com revestimento

KCP1700
KCP1700F

41,6 cm x 21,9 cm x 17,8 cm (16 3/8" x 8 5/8" x 7") Maleta sem revestimento
41,6 cm x 21,9 cm x 17,8 cm (16 3/8" x 8 5/8" x 7") Maleta com revestimento

KCP1800
KCP1800F

44,5 cm x 26,35 cm x 21,9 (17 1/2" x 10 1/4" x 8 5/8") Maleta sem revestimento
44,5 cm x 26,35 cm x 21,9 (17 1/2" x 10 1/4" x 8 5/8") Maleta com revestimento

KCP2100
KCP2100F

48,2 cm x 29,2 cm x 26,7 cm (19" x 11 1/2" x 10 1/2") Maleta sem revestimento
48,2 cm x 29,2 cm x 26,7 cm (19" x 11 1/2" x 10 1/2") Maleta com revestimento

Para os Kits Nos. DOC1000, MZ020, PU001, TMDT100, VS200

Para kits: 160L, BT001, EWD1001, FPT100, FPT100S, FPT200, FPT200PIP, LPF100, SMK1, UV300

Para kits: AP200, ERTT10, ES1750, HRM200, SPC100

Para kits: BM300 cc, BM500 cc, BM600, BMK700, BMK705, ECK1, MFD200,
PDK200, PU003, SPC200, SPR300, UV500

Para kits: ASP150, BM600220, BMK750, BMK755, MNR100, PDK300

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com
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Kit série básica Tactical
KIT SEARCH TÁTICO PARA IMPRESSÕES LATENTES

O kit SEARCH é o nosso kit de impressão latente mais completo e compacto. Este kit é completo com
um livro de comparação de "pesquisa" e eliminação junto com a compacta almofada de impressão
digital Flawless. Este kit de combinação permite que o investigador localize, revele, levante e preserve
as provas latentes e tome as impressões digitais para eliminação no local do crime. É fornecido o
melhor pincel de ﬁbra de vido da SIRCHIE para cada cor de pó. As cores dos pós podem ser mudadas
se desejado. Está incluída uma grande seleção de levantadores de impressões digitais. Este kit é uma
boa escolha para aqueles departamentos com equipes de busca na cena do crime. O kit inclui uma
inserção de espuma removível para garantir e proteger os frascos de pó.

A SIRCHIE ® e 5,11 TACTICAL
combinaram seus conhecimentos e
experiência para desenvolver uma linha
de kits para recuperação de evidências
táticas. A linha líder de mercado de
produtos forenses da Sirchie combinada
com as maletas portáteis de náilon
superior da 5,11 Tactical foram reunidas
aqui para criar kits forenses que não são
apenas versáteis e leves, mas também
resistentes o suficiente para suportar os
rigores de qualquer cena de crime.

Conteúdo do TLK100:

CAT. Nº
TLK100
TLK100B

DESCRIÇÃO
Kit SEARCH Tactical para impressões latentes
Sacola pequena para kit Tactical (somente sacola), 1 unidade

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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1– 101L Pó preto acetinado para impressões
latentes, 59 ml (2 oz.)
1– 103L Pó branco para impressões latentes, 59 ml
(2 oz.)
1– SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
3– 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro para
impressões latentes
1– 130LT Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5 cm (1.5" x 2"), 24 unidades
12– 130LB1 Levantadores articulados pretos,
3,8 cm x 5 cm (1.5" x 2")
12– 130LW Levantadores articulados brancos,
3,8 cm x 5 cm (1.5" x 2")
6– 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6– 131LB1 Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6– 131LW1 Levantadores articulados brancos, 5,1
cm x 10,2 cm (2" x 4")
2– 127LW1 Levantadores de borracha/gel brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
2– 127LB1 Levantadores de borracha/gel pretos, 5,1
cm x 10,2 cm (2" x 4")
1– PFP700 Almofada PrintMatic™ Flawless para
impressões digitais
1– FPT270A Almofada para remoção de impressões
digitais
1– 379M Lupa com estojo
1– 603E Fita para marcação de evidências,
2,5 cm x 1270 cm (1" x 500")
6– 621E1 Sacos de preservação de evidências, 10,2
cm x 25,4 cm (4" x 10")
9– FPT1C1 Toalhinhas superlimpantes
1– Maleta de náilon SKB VTCA™ 1050D com
zíper YKK®, painel organizador dobrável, 3
compartimentos, alças resistentes em náilon,
alça de ombro não escorregadia & anéis D de
plástico de alto impacto, 14 cm x 24,1 cm x 24,1
cm (5 1/2" x 9 1/2" x 9 1/2")
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CONTEÚDO DO TLK200:

Revelação de levantamento de impressão digital latente
1– 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2
oz.)
1– 103L Pó branco para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1– SB201L Pó prata/preto para impressões latentes, 59 ml (2
oz.)
2– 118L Pincéis regulares para pó
2– 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
1– M114L Pó magnético preto para impressões latentes,
30 ml (1 oz.)
1– SBM10 Pó magnético prata/cinza para impressões
latentes, 30 ml (1 oz.)
1– 125L Aplicador magnético padrão
1– 202C Spray de ninidrina, 177 ml . (6 oz.) Aerosol
1– AMP2066 Ampolas de Iodette, 6 unidades
3– DCA1 Aplicadores intensificadores de iodo
3– ZTE021 Sacolas para vaporização com Iodette,
22,9 cm x 30,5 cm (9" x 12")
1– 130LT Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1,5" x 4"), 24 unidades
4– 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
4– 131LB1 Levantadores articulados pretos, 5,1 cm x 10,2 cm
(2" x 4")
4– 131LW1 Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
1– 144L Fita de levantamento transparente 3,8 cm x 9,1 m
(1,5" x 360")
1– LB0021 Bloco de cartões de contraste reversível, 50 folhas
Remoção de impressões digitais
1– PFP700 Almofada PrintMatic™ Flawless para impressões
digitais
1– FPT270A Almofada para remoção de impressões digitais
10– FPT1C1 Toalhinhas superlimpantes
Coleta & Identificação de evidências
1– 379M Lupa com estojo
1– KCP115 Lanterna de bolso com baterias
1– 603E Fita para identificação de evidências, 2,5 cm x 1270
cm (1" x 500")
1– KCP114 Fita métrica retrátil
1– KCP110 Tesoura 12,7 cm (5")
1– SF00771 Par de luvas de látex descartáveis
10– 621E1 Sacos para evidências, 10,2 cm x 25,4 cm (4" x 10")
1- Maleta LKB VTCA™ 1050D de náilon com zíper YKK®,
painel organizador dobrável, 3 compartimentos, alças
resistentes de náilon, alça de ombro não escorregadia&
anéis D de plástico de alto impacto, 20,3 cm x 25,4 cm x 33
cm (8" x 10" x DO
13") LK300:
CONTEÚDO
Levantadores de impressões digitais:
1– 145L2 Fita translúcida de levantamento de impressões
digitais, 5,1 cm x 9,1 m (2" x 360")
12– 130LT1 Levantadores articulados transparentes,
3,8 cm x 5,1 cm (1.5" x 2")
6– 131LT1 Levantadores articulados transparentes,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6– 131LW1 Levantadores articulados brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6– 131LB1 Levantadores articulados pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6– 127LW1 Levantadores de borracha brancos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
6– 127LB1 Levantadores de borracha pretos,
5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
Pincéis para impressões latentes:
3– 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
3– 120L Pincéis para pó Max Spread
Pós para impressões latentes:
1– 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2
oz.)
1– 103L Pó branco para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1– SB201L Pó prata/preto para impressões latentes, 59 ml (2
oz.)
1– SR301L Pó vermelho prateado para impressões latentes,
59 ml (2 oz.)
Componentes de apoio:
1– LB0031 Bloco de folhas de contrates, 7,8 cm x 12,7 cm
(3" x 5"), 50 folhas
1– 379M Lupa com estojo
1– KCP110 Tesoura 12,7 cm (5")
3– SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
10– ZTE011 Sacos Zip-Top para evidências, 10,2 cm x 40,6 cm
(4" x 6")
10– EIL011 Etiquetas de provas criminais
1- Maleta LKB VTCA™ 1050D de náilon com zíper YKK®,
painel organizador dobrável, 3 compartimentos, alças
resistentes de náilon, alça de ombro não escorregadia &
anéis D de plástico de alto impacto 20,3 cm x 25,4 cm x 33
cm (8" x 10" x 13")
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Série profissional de kits táticos
KIT SEARCH II TCATICAL PARA IMPRESSÕES LATENTES NA CENA DO
CRIME

O Kit SEARCH para impressões digitais na cena do crime é um kit excepcional projetado para a
revelação de impressões latentes na cena do crime com spray de ninidrina e Iodettes™ incluso. Um
revestimentos interno removível de espuma fornece armazenamento seguro para frascos de pó, além
de fácil acesso. Todas as instruções estão incluídas. Oferecemos um pacote de reﬁl conveniente de
consumíveis para nossos kits maiores. Não é mais necessário ﬁcar buscando no catálogo ou no site os
componentes de reposição para seu kit.

CAT. Nº
TLK200
TLK200R
TLK200B

DESCRIÇÃO

PREÇO

Kit SEARCH II Tactical para impressões latentes na cena do crime
Pacote de refil para consumíveis para o TLK200 (em vermelho)
Sacola Tactical grande (somente sacola), 1 unidade

KIT SEARCH TCATICAL PROFISSIONAL PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este kit de campo incorpora os melhores pincéis aplicadores de pó e uma seleção dos melhores pós
para impressões latentes da SIRCHIE ®. Com este sistema, pós multicoloridos podem ser usados
efetivamente sem a necessidade de misturas, e é econômico e eﬁciente. Todos os componentes de
apoio necessários estão incluídos para auxiliar na obtenção dos resultados desejados — a revelação de
impressões latentes. O kit inclui uma inserção de espuma removível para garantir e proteger os frascos
de pó.

CAT. Nº
TLK300
TLK300R

DESCRIÇÃO
Kit SEARCH Tactical Profissional para impressões latentes
Pacote de refil para consumíveis para o TLK300 (em vermelho)

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com
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Kits Tactical série Elite
KIT SEARCH TCATICAL MASTER EXPERT PARA IMPRESSÕES LATENTES

Este kit da SIRCHIE ® oferece ao investigador da cena do crime todos os métodos para revelação
de impressões digitais latentes disponibilizados pela SIRCHIE. Todos os equipamentos de apoio
necessários estão inclusos. Os componentes deste kit permitirão que o usuário realize com sucesso a
revelação de impressões digitais latentes no campo. Usamos náilon de 1000-denier em todo o material
para proporcionar a você uma sacola com longa duração que pode suportar o Peso de todos os seus
equipamentos e acessórios. As alças de carregar são em náilon reforçado com cabos com trava de
plástico moldável que não irão falhar quando se trata de cargas pesadas. Oferecemos pacotes de reﬁl
conveniente de consumíveis para os kits maiores. Não é mais necessário ﬁcar buscando e pesquisando
no catálogo ou no site os componentes de reposição para seu kit.

CAT. Nº

DESCRIÇÃO

TLK400
TLK400CPR
TLK400FLR
TLK400PPR
TLK400B

Kit SEARCH Tactical Master Expert para impressões latentes
Pacote de refil consumível para processamento químico (em vermelho)
Pacote de refil consumível para levantamento de impressões digitais (em azul)
Pacote de refil consumível para processamento com pó (em verde)
Kit de mala de viagem (somente sacola), 1 unidade

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266
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CONTEÚDO DO TLK400:

Revelação de impressões latentes:
1– 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1– 103L Pó branco para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1– SB201L Pó prata/preto para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1– SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1– SR301L Pó prata/vermelho para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
2– 122L Pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
5– 118L Pincéis regulares para pó SEARCH
Revelação magnética de impressões latentes:
1– M114L Pó magnético para impressões latentes, regular
preto, 30 ml (1 oz.)
1– M116L Pó magnético para impressões latentes, Branco,
30 ml (1 oz.)
1– SBM9 Pó magnético para impressões latentes, prata/preto,
30 ml (1 oz.)
1– SBM10 Pó magnético para impressões latentes, prata/cinza,
30 ml (1 oz.)
1– SBM12 Pó magnético para impressões latentes, prata/
vermelho, 30 ml (1 oz.)
1– 125L Aplicador padrão de pó magnético
Revelação química:
1– NSI609 Spray de ninidrina com fórmula especial, 240 ml (8 oz.)
1– 205C Spray de ninidrina prata, 240 ml (8 oz.)
1– SPR1008 Reagente de partículas pequenas, escuro 250 ml
4– DF201 Pistolas descartáveis de vaporização de iodo
Fumette™
4– DCA1 Intensificadores SEARCH de iodo para impressões
6– CNA20001 Pacotes de revelação "The Finder™" com
cianoacrilato
Levantadores para impressões digitais:
1– 144L2 Fita de levantamento, transparente, 5,1 cm x 9,1 m
(2" x 360")
1– 145L2 Fita de levantamento, translúcida, 5,1 cm x 9,1 m
(2" x 360")
12– 130LT1 Levantadores articulados SEARCH, 3,8 cm x 5,1 cm
(1,5" x 2") transparentes
12– 130LW1 Levantadores articulados SEARCH, 3,8 cm x 5,1 cm
(1,5" x 2") brancos
12– 130LB1 Levantadores articulados SEARCH, 3,8 cm x 5,1 cm
(1,5" x 2") pretos
4– 131LT41 Levantadores articulados SEARCH, 10,2 cm x
10,2 cm (4" x 4") transparente
4– 131LW41 Levantadores articulados SEARCH, 10,2 cm x
10,2 cm (4" x 4") brancos
4– 131LB41 Levantadores articulados SEARCH, 10,2 cm x
10,2 cm (4" x 4") pretos
2– 125LW1 Levantadores de borracha e gel: 17,8 cm x 22,9 cm
(7" x 9") brancos
2– 125LB1 Levantadores de borracha e gel: 17,8 cm x 22,9 cm
(7" x 9") pretos
1– LB0011 Cartões de contraste SEARCH para impressões
levantadas, 50/bloco
Componentes de apoio:
1– 316M Ampliador para impressões digitais, 6,35 cm (2.5") dia.
1– KCP115 Lanterna de bolso de LED com baterias
1– 601E Fita métrica para evidências fotográficas, 2,5 cm x
12,7 m (1" x 30’)
1– 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m
(1" x 30’)
1– KCP114 Fita métrica retrátil, 2 m (6’)
1– KCP110 Tesoura
1– KCP116 Bloco de notas com calendário
1– KCP225 Garrafa de armazenamento de água, 240 ml (8 oz.)
4– KCP117 Toalhas descartáveis, 4 camadas
8– ZTE011 Sacos para evidências, 4" x 6" (10,2 cm x 30,5 cm)
3– ZTE021 Sacos para evidências, 9" x 12" (22,9 cm x 30,5 cm)
4– SF00771 Luvas descartáveis de látex, grandes, par
8– FPT1C1 Toalhinhas superlimpantes
Descrição da maleta Tactical:
• Compartimento interno principal com 42 cm x 31,8 cm x
14 cm (16.5" x 12.5" x 5.5")
• Dois bolsos frontais medindo 17,8 cm x 25,4 cm x 6,4 cm (7"
x 10" x 2.5")
• Bolso traseiro grande medindo 42 cm x 26,7 cm x 5,1 cm
(16.5" x 10.5" x 2")
• Painel interior Molle/Alice
• Feita de náilon texturizado de 1000-denier
• Painel para alça de bagagem
• Fita para nome
• Bolso oculto grande com Back Up Belt System™
• Interior com cor suave para fácil acesso às ferramentas
• Bolsos laterais expansíveis
• Alça moldada
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Revelação de
impressões latentes
CONTEÚDO DO TLK500:

Revelação de impressões latentes modular:
FAC1000 - FACII®+2 Kit de impressões latentes, que contém:
1– FAC101 Sistema de distribuição FACII® de pincéis para pó, acetinado preto
1– FAC103 Sistema de distribuição FACII® de pincéis para pó, branco
12– 130LT1 Levantador articulado SEARCH, 3,8 cm x 5,1 cm (1.5" x 2")
transparente
4– 131LB1 Levantador articulado SEARCH, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") preto
4– 131LT1 Levantador articulado SEARCH, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4")
transparente
4– 131LW1 Levantador articulado SEARCH, 5,1 cm x 10,2 cm (2" x 4") branco
Revelação magnética de impressões latentes:
1– M114L Pó magnético para impressões latentes, regular preto, 30 mg (1 oz.)
1– M116L Pó magnético para impressões latentes, branco, 30 mg (1 oz.)
1– M117L Pó magnético para impressões latentes, cinza, 30 mg (1 oz.)
1– SBM9 Pó magnético para impressões latentes, prata/preto, 30 mg (1 oz.)
1– 125L Aplicador padrão de pó magnético
Pós para impressões latentes:
1– 101L Pó preto acetinado para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1– 103L Pó branco para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1– CBG203L Caixa para moedas/Pó galvânico para impressões latentes, 59 ml
(2 oz.)
1– SB201L Pó prata/preto para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1– SG202L Pó prata/cinza para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
1– SR301L Pó prata/vermelho para impressões latentes, 59 ml (2 oz.)
Pincéis para impressões latentes:
4– 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro para impressões latentes
2– CFB100 Pincel SEARCH Carbosmoove I
Levantadores para impressões digitais:
1– 144L Fita de levantamento, transparente, 3,81 cm x 914,4 (1,5" x 360")
1– 145L Fita de levantamento, translúcida, 3,81 cm x 914,4 (1,5" x 360")
1– 144L4 Fita de levantamento, transparente, 10,2 cm 914,4 cm (4" x 360")
1– 133LTWB Super seleção de levantadores articulados SEARCH
1– 127LB Levantadores em borracha e gel: 5 cm x 10,1 cm (2" x 4") preto,
12 por pacote
1– 127LW Levantadores de borracha e gel: 5 cm x 10,1 cm (2" x 4") branco,
12 por pacote
1– LB0021 Cartões de contraste SEARCH para impressões levantadas,
50 por bloco
Processamento químico:
1– NSI609 Spray de ninidrina com fórmula especial, 240 ml (8oz.)
1– SLPS300 Spray para impressões latentes prata, 240 ml (8oz.)
1– DFS200P Bomba de spray com DFO, 100 ml
1– DF2016 Pistola descartável Fumette™ com iodo, 6 unidades
1– DCA16 Intensificadores de impressão SEARCH de iodo, 6 unidades
1– CNA2000 Sistema de revelação "The Finder™" com cianoacrilato,
5 unidades
Coleta e remoção de impressões digitais:
1– EFP90PF Kit Scene PrintMatic™ Flawless de remoção de impressões
digitais da cena do crime, que contém:
1– PFP700 Almofada de tinta PrintMatic™ Flawless
1– FPT270A Almofada de remoção de impressões digitais, 50 folhas
24– FPT1C1 Toalhinhas superlimpantes
Componentes de apoio:
1– 317M Ampliador de impressão digital, 7,6 cm (3”) dia.
1– KCP115 Lanterna de bolso de LED com baterias
1– 600E Fita métrica para evidências fotográficas, 1,3 cm x 12,7 m (1/2" x 30')
1– 603E Fita para identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1" x 30’)
1– KCP114 Fita métrica retrátil, 2 m (6’)
1– EPS30W Réguas para evidências fotográficas, 15 cm (6"), 10 unidades
1– KCP110 Tesoura
1– KCP116 Bloco de notas com calendário
1– 611E Marcador de provas preto
1– KCP145 Marcador china branco
2– SF00771 Luvas descartáveis de látex, grandes, par
1– MCM100B Massa de vidraceiro Mikrosil™ marrom, 200 g (7 oz.) com catalisador
1– MCM100W Massa de vidraceiro Mikrosil™ branca, 200 g (7 oz.) com catalisador
Sacos para provas:
12– 621E1 Sacos para provas SEARCH com selo a quente, 10,2 cm x 25,4 cm
(4" x 10")
8– 622E1 Sacos para provas SEARCH com selo a quente, 20,3 cm x 30,5 cm
(8" x 12")
10– IEB40001 Sacos para integridade de evidências, 10,2 cm x 19 cm (4" x 7,5")
10– IEB75001 Saco para integridade de evidências,19 cm x 26,7 cm (7,5" x 10,5")
10– IEB12001 Saco para integridade de evidências, 30,5 cm x 39,4 cm (12" x 15,5")
Módulo BLUEMAXX™ opcional:
1– BM250A Fonte de luz BLUEMAXX™ de 3 Watt
1– BMS300 Óculos com filtro de barreira BLUEMAXX™
1– LL701 Pó fluorescente REDescent™ para impressões latentes,59 ml (2 oz.)
1– 118L Pincel regular para pó SEARCH
Bolsa Tactical:
• 22,9 cm x 45,7 cm x 25,4 cm (9" x 18" x 10") no compartimento principal
• 15,2 cm x 40,6 cm 17,7 cm (6" x 16" x 7") no cargo removível e sacola de
náilon com dois bolsos laterais com zíper
• Oito suportes de tubos em um grande bolso externo acolchoados
• Bolsos laterais acolchoados no compartimento principal para acomodar e
proteger os equipamentos
• Alças em náilon resistente com fechamento em velcro
• Alça de ombro removível com clipes resistentes
• Compartimento principal de 15 cm (6") com fechamento em zíper duplo e
aba com fechamento em velcro, 61 cm x 40,6 cm x 24,4 cm (24" x 16" x
10")
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Kits Tactical série Elite
KIT DE INVESTIGAÇÃO SEARCH TCATICAL MASTER PARA
IMPRESSÕES LATENTES

Nosso Kit de investigação SEARCH Tactical Master é o mais avançado em matéria de design para
carregar múltiplos equipamentos de processamento para a cena do crime com todos os acessórios
e ferramentas necessários. Há bastante espaço para equipamentos e ferramentas. Este kit traz
equipamentos para todos os métodos de processamentos de impressões latentes na cena do crime,
incluindo a melhor seleção de pós para impressões digitais, tanto regulares quanto magnéticos, e uma
excelente seleção de pincéis. Todos os componentes de contraste necessários estão incluídos para
auxiliar na produção do resultado desejado—revelação, coleta e preservação de impressões latentes. O
kit inclui uma inserção de espuma removível para garantir e proteger os frascos de pó. Oferecemos um
pacote de reﬁl conveniente de consumíveis para nossos kits maiores.

CAT. Nº

DESCRIÇÃO

TLK500
TLK500BM
TLK500CPR
TLK500PPR
TLK500B

Kit de investigação SEARCH Tactical Master para impressões latentes
Módulo BLUEMAXX™ opcional
Pacote de refil consumível para processamento químico (em azul)
Pacote de refil consumível para processamento com pó (em vermelho)
Kit sacola Range Ready (somente a sacola), 1 unidade
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Revelação de
impressões latentes

Kits Tactical série Elite
KIT DE MOCHILA SEARCH TCATICAL PARA COLETA DE EVIDÊNCIAS

Este kit de coleta avançada de evidências contém todos os equipamentos essenciais para o
processamento da cena do crime. Os equipamentos para a revelação de impressões incluídos no
kit são pós para impressões latentes, pós magnéticos para impressões latentes, incluindo nosso pó
magnético para impressões latentes— MAGNUCLEI™, pistolas descartáveis Fumette™ para vaporização
com iodo, reagente de pequenas partículas, pó para superfícies com face adesiva e muito mais! Tudo
isso dentro da mochila fácil de carregar da 5.11 Tactical. O kit inclui uma inserção de espuma removível
para garantir e proteger os frascos de pó.

CONTEÚDO DO TLK600:

Pós para impressões latentes:
1– 101L1 Pó Volcano Hi-Fi para impressões latentes, preto
acetinado 28,3 g (1 oz.)
1– 103L1 Pó Volcano Hi-Fi para impressões latentes, branco
28,3 g (1 oz.)
1– SB201L1 Pó Volcano Hi-Fi para impressões latentes, prata
preto 28,3 g (1 oz.)
1– SR301L1 Pó Volcano Hi-Fi para impressões latentes, prata
vermelho, 28,3 g (1 oz.)
1– M114L Pó magnético para impressões latentes, regular preto,
28,3 g (1 oz.)
1– M116L Pó magnético para impressões latentes, branco,
28,3 g (1 oz.)
1– MAG100 Pó magnético MagNuclei™ para impressões
latentes, 28,3 g (1 oz.)
Pincéis para impressões latentes:
2– 122L1 Kit de pincéis de fibra de vidro
2– 118L Pincel regular para pó SEARCH
1– 123LB Pincel com pena de marabu, preto
1– 123LW Pincel com pena de marabu, branco
1– 125L Aplicador padrão de pó magnético
Levantadores de impressões digitais:
1– 131LB Levantadores articulados SEARCH, 5 cm x 10,1 cm
(2" x 4") preto, 12/pacote
1– 131LW Levantadores articulados SEARCH, 5 cm x 10,1 cm
(2" x 4") branco, 12/pacote
6– 127LW1 Levantadores de borracha brancos, 5,1 cm x 10,2 cm
(2" x 4")
6– 127LB1 Levantadores de borracha pretos, 5,1 cm x 10,2 cm
(2" x 4")
1– 144L Fita de levantamento, transparente, 3,81 cm x 914,4 cm
(1,5" x 360")
1– 145L Fita de levantamento, translúcida, 3,81 cm x 914,4
(1,5" x 360")
Reagente de partículas pequenas:
1– SPR1001 Reagente de partículas pequenas, escuro 500 ml
1– SPR2001 Reagente de partículas pequenas, branco 500 ml
1– KCP221 Garrafa de enxágue SPR
Revelação de superfície com face adesiva:
1– ASD7D Revelador de superfície com face adesiva,
escuro 210 ml / 7 oz
1– ASD7L Revelador de superfície com face adesiva,
claro 210 ml / 7 oz
1– TRA20 Agente desprendedor de fita, 28,4 ml (29,5 ml) (1 oz.)
Armazenamento de evidências:
10– ZTE011 Sacos Zip-Top para evidências, 10,2 cm x 40,6 cm (4" x 6")
10– EIL011 Etiquetas de provas criminais
10– IEB12001 Sacos para integridade de evidências,
30,5 cm x 39,4 cm (12" x 15,5")
10– IEB75001 Sacos para integridade de evidências,
19 cm x 26,6 cm (7,5" x 10,5")
10– IEB40001 Sacos para integridade de evidências,
10,1 cm x 19 cm (4" x 7,5")
Componentes de contraste ao processo:
1– FPT270PF Equipamento PrintMatic™ Flawless para remoção
de impressões digitais
1– DF2016 Pistola descartável Fumette™ com iodo, 6 unidades
1– LB0031 Bloco de folhas de contrates, 7,8 cm x 12,7 cm
(3" x 5"), 50 folhas
1– KCP110 Tesoura 12,7 cm (5")
2– SF00771 Pares de luvas de látex descartáveis
1– KCP114 Fita métrica: 2 m (6')
1– 316M Ampliador, 7,6 cm x 6,3 cm (3" X, 2,5") dia. Estrutura
de metal
1– KCP115 Lanterna de bolso de LED com baterias

MOCHILA RUSH 24:

CAT. Nº
TLK600
TLK600PR
TLK600LR
TLK600ER
TLK600B

DESCRIÇÃO
Mochila tática - kit de coleta de provas SEARCH
Pacote de refil de pó para TLK600 (marcado em azul)
Pacote de refil de levantador para TLK600 (marcado em vermelho)
Pacote de refil de armazenagem para TLK600 (marcado em verde)
Mochila Tactical Rush 24 (somente mochila), 1 unidade

Telefones: +1.919.554.2244 Fax: +1.919.554.2266

PREÇO

• Resistente à água, feita em náilon de 1050-denier
• Compartimentos de armazenagem principal
flexíveis
• Divisões internas
• Alças comprimidas
• Bolso de hidratação
• Bolso para óculos revestido com lã
• Alças peitorais
• Correia compatível com molle na frente e laterais
• Suporte elástico para o terminal das alças
• Fita de nome e suporte para bandeira
• Zíperes YKK®
• Tamanho: 50,8 cm x 30,5 cm x 25,4 cm
(20" x 12" x 10")
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Revelação de
impressões latentes
Finalmente, um módulo em cabine
projetado especificamente para o
processamento da cena do crime
e incorporação de materiais de
construção que não compromete
evidências como madeira ou tecido
armazenadas.

CARCATERÍSTICAS:
Impermeável: Os armários de alumínio com
acabamento de pintura industrial não absorvem
umidade ou corrói devido à exposição à chuva ou aos
elementos.
Intercambiabilidade: Os módulos de coleta de provas
são facilmente alterados de um veículo para outro
quando um veículo é retirado do serviço.
Organização: Kits forenses e prateleiras etiquetadas
para garantir o armazenamento organizado dos
equipamentos.
Conveniência: Utilizado como um veículo para levar
para casa, o técnico de cena do crime pode responder
diretamente às cenas do crime, sem necessidade de
ir à delegacia de polícia para buscar o equipamento.
Segurança máxima para as provas: Os módulos
são fornecidos com três (3) compartimentos de
armazenamento de provas equipados com fechaduras
Medico de alta segurança, virtualmente à prova
de roubo com controle de chave patenteado para
prevenir a duplicação não autorizada de chaves. Cada
porta é fornecida com uma chave diferente. A prova
coletada pode ser trancada no compartimento e a
chave jogada através da abertura. A prova coletada é
preservada até o depositário da propriedade abrir com
a chave mestra. Este método garante a manutenção
crítica da cadeia de custódia.

Módulo de coleta de provas
MÓDULO DE COLETA DE PROVAS

O EMC100, módulo de coleta de provas, foi desenvolvido para uso nos veículos utilitários esportivos
mais populares incluindo os pacotes de serviço especial oferecidos pela Ford, Chevrolet, e Dodge.
Fornecido com hardware de montagem do veículo, estas unidades são facilmente instaladas sem o uso
de parafusos de chapa de metal ou perfuração dentro do veículo.

Compatível com:
• Ford Explorer
• Ford Expedition
• Chevrolet Tahoe
• Dodge Durango

Para encomendas ou para obter
mais informações contate nossa
divisão de veículos no número:
1-800-545-7375

Mostrado no Ford Expedition

O ECM100 vem equipado com o
seguinte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kit profissional de desenho
Kits de máscara anti putrefação
Kit de apreensão especial
Kit de impressões latentes
Kit de acondicionamento de provas
Kit de coleta de resíduos de espoleta
Kit Master Shake-N-Cast
Kit de moldagem em silicone TexturLift
Kit de prova de DNA
Kit master de análise de narcóticos
Kit padrão de documentação para fotos
Detector de metal Garrett CSI Pro Pointer®
Corda de náilon de 30,48 m (100 pés)
Imã de recuperação permanente
Dispensador de fita de isolamento
Fita de isolamento 304,8 m (1.000 pés)

Módulo acessível com assentos traseiros dobrados.

Módulo acessível da porta traseira.

Kits opcionais disponíveis:
•
•
•
•

Kit de aspirador de provas recarregável
MegaMaxx™ Kit de fonte alternativa de luz
Kit de vaporização Cyanowand
Kit master de testes de sangue

Compartimentos de evidências de alta
segurança

Nº CATÁLOGO
ECM100
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Mostrado com a segunda fileira de assentos completamente funcional dobrada.

DESCRIÇÃO
Módulo de coleta de provas

SIRCHIE ® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

PREÇO

