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 METALL INVEST S.A. 

C/. Vall, 80 

08501Terrassa, Barcelona 

 

Sabadell, 30 de març de 2016 

 

Benvolguts senyors, 

 

Som una empresa de l'àmbit de l'enginyeria de materials i ens adrecem a 

vostès per oferir-vos els nostres serveis en assessorament de solucions per  l' 

identificació i caracterització de materials. 

Les nostres dades de contacte són: 

Mail comercial: e.b.m.descubreelmisterio@gmail.com 

Aquesta empresa porta mes de 20 anys d'experiència  dedicada a la 

identificació de materials de tota classe. 

 

Tot esperant comptar amb vostès com a futurs clients. 

 

Atentament, 

 

 

E.B.M., EMPRESA DE  BUSQUEDA DE MATERIALS 



Joc de Rol en l’ensenyament de la Tecnologia al Batxillerat                                                  4 

Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 1 d'abril de 2016 

E.B.M. 
Sabadell, Barcelona 
 

Benvolguts senyors, 

Em poso en contacte amb la seva empresa en tant que ens ha sorgit una 

necessitat que requeriria de la seva expertesa.  

Ens acaba d'arribar 1 kg d'un metall de color vermell brillant, del qual només 
sabem que un dels seus components és l’argent i que aquest metall es fa servir 
a l'àmbit de la joieria. 
 
Recorrem a la vostra experiència per identificar el tipus d'aliatge d'aquest 
metall, les seves propietats i el preu aproximat. 
  

Agraint per endavant la vostra atenció, aprofito per saludar-los cordialment, 

Emma García 
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FEEDBACK 
 
Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 06 d'abril de 2016 

E.B.M. 
Sabadell, Barcelona 
 

Benvolguts senyors, 

Entenc la dificultat que implica identificar aquest aliatge. 

Us puc dir que aquest aliatge té com a component principal l'or, però encara 

falta identificar el seu tercer component, el qual és precisament el que li 

proporciona aquest tonalitat rogenca. Les adjunt una peça de joieria fabricada 

amb aquest material. 

 

La seva densitat és de 15,1 g / cc 

Agraeixo per endavant el seu esforç i estic segura que podran identificar aquest 

material. 

Cordialment, 

Emma García 
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RESPOSTA 1er ENCÀRREC 

E.B.M. 

C/. Vallmanya, 0140  

Sabadell, Barcelona  

  

Metall Invest  S.A 

Terrassa, Barcelona 

Sabadell, 13 d’abril de 2016 

 

Estimat client : 

Ens posem en contacte, en resposta al seu encàrrec hem trobat el percentatge de cada 

un dels components del seu material i és : 

Coure, Cu 19,5% 

Or , Au 75% 

Argent Ag, 5,0%  

Un altre 0,50% 

Gràcies per la seva paciència i ajuda a aquesta petita empresa. 

Atentament 

E.B.M. 
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Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 20 d'abril de 2016 

E.B.M. 
Sabadell, Barcelona 
 

Benvolguts senyors, 

Em poso novament en contacte amb la seva empresa en tant que necessitem 

urgentment la identificació d'un nou material. 

Es tracta de un fluid (líquid) que actua com l'aigua, es veu com l'aigua, i flueix 

com l'aigua, però no mulla les coses de la mateixa manera com l'aigua.  

Actualment, es molt utilitzat per extingir incendis, especialment en equips 

electrònics, instal·lacions d’habitatge i per no fer malbé el components 

electrònics com ho faria l'aigua. 

Els demanen que ens digueu el nom d’aquest fluid, la seva composició, les 

seves propietats principals i el preu.  

   
Agraint per endavant la vostra atenció, aprofito per saludar-los cordialment, 

 

Emma García 
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RESPOSTA 2n ENCÀRREC 

 

URIEL GARCIA GONZALES 

E.B.M.  

C/. Vallmanya, 0140 Sabadell, Barcelona 

 

Sabadell, 27 d'abril de 2016 

Metall Invest  S.A 

Terrassa, Barcelona 

 

Estimada Sra., 

Ens posem en contacte amb la vostre empresa en resposta a la seva comanda. 

Hem trobat un fluid semblant a les dades que ens heu donant. 

Es diu NOVEC 1230 i un dels seus components és el fluor. 
 
Es molt car. 

 
 

 

 

 

 

Atentament, 

URIEL GARCIA 
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Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 04 de maig de 2016 

E.B.M. 
Sabadell, Barcelona 
 

Benvolguts senyors, 

En primer lloc, voldria felicitar-los per l'èxit en la seva última identificació. 

Per això, recorro novament als seus serveis perquè voldria que identifiquessin 

el material de què estan fetes les monedes de 50, 20 i 10 cèntims d'euro. 

Els agrairia que em informessin sobre els metalls (i els seus percentatges) que 

componen  l'aliatge d'aquestes monedes i quin és el nom que se li dóna a 

aquest aliatge.   

 

Agraint per endavant la vostra atenció, aprofito per saludar-los cordialment, 

 

Emma García 
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RESPOSTA 3er ENCÀRREC 

 

E.B.M.  

C/. Vallmanya, 0140 Sabadell, Barcelona 

 

 

Sabadell, 11 de maig de 2016 

Metall Invest  S.A 

Terrassa, Barcelona 

  

Estimat client: 

En quant a les monedes de 10, 20 i 50 cèntims, totes elles daurades, el 

material del que estan fetes és el “Or Nòrdic”, un aliatge que malgrat el seu 

nom no conté or, sinó un 88% de coure, un 5% de alumini, un 5% de zinc y el 

2% restant de estany. 

Cordialment, 

E.B.M 
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LOGOTIP DE LA EMPRESA 

Director: 

Edgar Martínez 

Subdirector: 

Saúl Valverde 
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ASESORA DE MATERIALES 
c/ Vallmanya 11-15 
08207 Sabadell,Barcelona 
 
Sabadell, 30 de Març de 2016 
 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 

Benvolguda Sra. García,  

Som una empresa jove de l'àmbit de l’enginyeria de materials i ens adrecem a 
vostè per oferir-vos els nostres serveis en assessorament per a identificació i 
caracterització de materials.  

Les nostres dades de contacte son: 

Asesora de Materiales ASM 

asesora.de.materials@gmail.com 

Tenim 200 treballadors a la nostra empresa amb un ampli nivell d'expertesa. 

 

 Atentament, 

 

 ASESORA DE MATERIALES, ASM. 

 

mailto:asesora.de.materials@gmail.com
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Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 06 d'abril de 2016 

Asesora de Materiales 
Sabadell, Barcelona 
 

Benvolguts senyors, 

Em poso en contacte amb la seva empresa en tant que ens ha sorgit una 

necessitat que requeriria de la seva expertesa.  

Ens han arribat 1.000 armilles  amb aquestes característiques: 

- Lleuger de pes (baixa densitat) 

- Gran duresa a l'impacta (tenacitat) o capacitat de rebot a les bales. 

- Resistent al tall 

- Alta resistència tèrmica 

I posa, que aquest material combinat amb un altre de la mateixa família, 

adquireix característiques ignífugues excepcionals.  

Recorrem a la vostra experiència per identificar aquests materials i el preu 
aproximat d'una armilla com aquestes. 
 
Agraint per endavant la vostra atenció, aprofito per saludar-los cordialment, 

Emma García 

  



Joc de Rol en l’ensenyament de la Tecnologia al Batxillerat                                                  14 

 

 

ASESORA DE MATERIALES 
c/ Vallmanya 11-15 
08207 Sabadell,Barcelona 
 
Sabadell, 14 d'abril de 2016 
 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Estimada Sra. García, 
 
Hem trobat el material del que estan fetes les 1.000 armilles, nosaltres hem 

arribat a la conclusió de que estan fets de Kevlar, un material que coincideix 

amb les característiques que vostè ens indica. El material que podem combinar 

es el Para-Aramidas, fa que la resistència al foc del Kevlar augmenti molt. 

El preu d'una armilla com aquesta pot variar des de els 300€ fins als 700€. 

 

Moltes Gracies per confiar en nosaltres. 
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Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 25 d'abril de 2016 

Asesora de Materiales 
Sabadell, Barcelona 
 

Benvolguts senyors, 

Recorrem a vostès novament perquè voldrien l' identificació de un material.  

Fa temps que tenim en estoc unes 300 canonades de plàstic de cuina. Tan sols 

tenim una dada: aquest plàstic crema fàcilment i, al cremar-se, la flama 

adquireix un to groc amb un contorn verd i l'olor és intens i asfixiant, però no fa 

olor de goma cremada. 

Sabrien dir-nos que material es tracta? 

Confiem en la seva expertesa per resoldre aquest problema i, en aquest cas, 

també voldrien saber quines altres aplicacions té aquest material i el preu 

aproximat. 

 
Aprofito per saludar-los cordialment, 

 

Emma García 
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ASESORA DE MATERIALS 
c/ Vallmanya 11-15 
08207 Sabadell,Barcelona 
 
Sabadell, 04 de maig de 2016 
 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 

Estimada Sra. García, 

 

Hem trobat el material del que estan fetes les 1.000 armilles, nosaltres hem 
arribat a la conclusió de que estan fetes de KEVLAR, un material que coincideix 
amb les característiques que vostè ens indica.  

El material que podem combinar es el NOMEX (una Para-Aramida), que fa que 
la resistència al foc del Kevlar augmenti molt. 

El preu d'una armilla com aquesta pot variar des de els 300€ fins als 700€. 

 

Moltes Gracies per confiar en nosaltres. 



Joc de Rol en l’ensenyament de la Tecnologia al Batxillerat                                                  17 

Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 10 de maig de 2016 

Asesora de Materiales 
Sabadell, Barcelona 
 

Estimats senyors, 

Recorrem novament a vostès per sol·licitar-los assessoria sobre del tipus de 

metall que s'hauria d'usar en una canonada per transportar àcid sulfúric en una 

planta química. 

Sabem que hi ha diversos metalls que són resistents a aquest àcid, però els 

agrairíem que ens diguessin quin d'ells és el més barat tenint en compte que la 

canonada no requereix d'una gran resistència mecànica. 

Igualment, ens agradaria que ens informessin sobre quin tipus d'assaig haveu 

utilitzat per determinar la resistència a l'àcid sulfúric. 

Quedem a l'espera de la seva resposta agraint per endavant la seva atenció. 

 

Emma García 
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ASESORA DE MATERIALS 
c/ Vallmanya 11-15 
08207 Sabadell,Barcelona 
 
Sabadell, 14 de Maig de 2016 
 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 

Bona tarda, 

Hem estat investigant la vostre comanda.  

La resistència a l’àcid sulfúric la podem tenir amb el titani, el plom, l’estany i el 

níquel. Tenint en compte el preu i suposant que la canonada no requereix gran 

resistència mecànica, podríem triar el plom o l’acer. 

La nostra conclusió es, que per a una canonada de metall resistent al àcid 

sulfúric hauríeu d’utilitzar: Acer inoxidable del tipus 316 o 316L. És el més barat 

i el seu preu oscil·la entre els 1300€ i els 3700€. 

Per trobar la resistència a la corrosió d’aquest material hem fet uns assajos als 

nostre laboratori de corrosió que disposa de càmeres d'assaig de boira salina i 

de cicles alternatius de boira salina, humitat i temperatura.  

Gracies per confiar una altra vegada en nosaltres. 

 

Cordialment, 

Asesora de Materiales 
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Sabadell, April 4, 2016      
 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona  
 

Dear Mrs. García, 

We formally address you as a new formed company that would like to offer you 
our services. We hope you could become one of our first clients to utilize our 
services and knowledge. 

In case you are not aware of our services consist on material recognition, 
something we think could be of use to your company, we would like to inform 
that we have a vast knowledge in metals, minerals, rocks and other materials 
used in your line of work. 

Thank you for your time, 

We hope to hear an answer from you soon. 

TYPOON 

E-mail: typhoon1010@outlook.com 
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Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
April 13,  2016 

Typhoon 
Sabadell, Barcelona 
 

Dear Sirs, 

I contact with your company as we required your expertise. 

We need to know the industrial metal material of 200 pots that we have in our 

warehouse. These pots have the following characteristics: 

- Lightweight 

- Resistant to corrosion and abrasion 

- Good heat conductor 

- Brightness (due its finishing procedure) 

- Non-stick 

We turn to your experience to identify the metal. 

Thanking you in advance for your attention. 

Sincerely, 

Emma García 
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Typhoon 
Sabadell, Barcelona 
  

 

Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 

 
Dear Mrs. García, 

 

We are happy that you have used our services so soon. 

We have found that your material is Aluminium. 

We have discovered that aluminium has nearly, if not all of the properties you 

reported to us. 

The  anodizing process gives the characteristic shine to the pots, besides 

increasing its resistance to corrosion. 

We hope we were able to help you on another occasion, 

  

Thanks for using Typhoon's services. 

TYPHOON   
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Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
April 27,  2016 

Typhoon 
Sabadell, Barcelona 
 

Dear Sirs, 

Again, I contact with your company as we required your expertise. 

We have 100 toy motors in our store. We would ask you to identify the material 

they are made, both outside and inside. 

We also need to know what the principal features should have these little 

motors to meet the standards required in Spain. 

And finally the price of these engines. 

Trusting on your good work, we said goodbye. 

Sincerely, 

Emma García 
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Typhoon 
Sabadell, Barcelona 
  

 

Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 

                                                                                         
 
Dear Mrs. García, 
 
After some investigation and your specification on the subject, we were able to 
discover the materials that the motors were made out of. 
 
The materials are as follows: 
 
-Steel 
-Lead 
-Nylon 
-Ferromagnetic 
 
We hope we got it correct, if not please inform us. 
 
Thanks again for using our services. 
 
TYPHOON                                                   
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Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
May 10,  2016 

Typhoon 
Sabadell, Barcelona 
 

Dear Sirs, 

We have a stock of pliers. We would like to know the type of metal which have 

been manufactured considering that they are resistant to corrosion and must 

have a good cutting. 

Also, please let us know the type of laboratory test to determine the corrosion 

resistance. 

 

Thanks in advance. 

Sincerely, 

Emma García 
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TYPHOON 

Sabadell, Barcelona 
 
Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501 Terrassa, Barcelona 
 
Dear Mrs. García, 
 
After investigation we have come upon a few possibilities, which will be listed 
below: 
 
- Stainless Steel 
- Hasteloy C (nickel-molybdenum-chromium superalloy) 
- Titanium 
 
We are not sure which one of these could be the material, we are more inclined 
towards the possibility of the two first ones, but it's up to you to decide if our 
decision is correct, if it's not we apologise now. 
 
To find the corrosion resistance of this material we have made some corrosion 
tests in our laboratory with test chambers of salt spray and salt fog alternative 
cycles, humidity and temperature. 
 
Thanks again for using our services. 
 
We hope we were useful for you. 
 
TYPHOON 
  

http://megamex.com/superalloys.htm
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Assessoria Winkelman     

Carrer de Vallmanya, 11-15                    
08207 Sabadell, Barcelona 
 

 
Sabadell, 30 de març de 2016 
 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
 
Benvolguts senyors, 
 
Som una empresa jove de l'àmbit de l'enginyeria  de materials i  ens adrecem a vos/vostè per 

oferir-vos els nostres serveis en assessorament de solucions per la identificació i caracterització 

de materials. 

 

Les nostres dades de contacte són: 

Assessoria Winkelman, 

ass.mwin@gmail.com,  

Carrer de Vallmanya, 11-15, 08207 Sabadell, Barcelona 

 
Tot esperant comptar amb vostès com a futurs clients. 

Cordialment, 

Leonardo Winkelman 

 

  

 

 

 

  

mailto:ass.mwin@gmail.com


Joc de Rol en l’ensenyament de la Tecnologia al Batxillerat                                                  27 

 

Sol·licitud - encàrrec Nº 2 

 
Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 24 de Març de 2016 

Assessoria Winkelman 
Carrer de Vallmanya, 11-15 
08207 Sabadell, Barcelona 
 

Benvolguts senyors, 

Em poso en contacte amb la seva empresa en tant que ens ha sorgit una necessitat que 

requeriria de la seva expertesa.  

Hem rebut una comanda consistent en 500 Kg de tubs de metall de color vermellós. L'etiqueta 

està borrosa i només es pot llegir que té Zn (15%), Fe (0,05%) i Pb (0,06%) .  

A més posa que el material té excel·lent capacitat de treballar-lo en fred i bona capacitat de 

conformat en calent. 

Agrairíem qualsevol indicació sobre com podríem tenir una primera idea del tipus de material 

que ens ha arribat, i a més, les seves aplicacions industrials. 

Aprofito per saludar-los cordialment, 

Emma García 

Adjuntem fotografia:  

http://image.ec21.com/image/dongwooenc/oimg_GC09074913_CA09074915/Cu-Ni_Brass_Al-Brass_Copper_Pipe.jpg   
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Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 24 d'abril de 2016 

Asesoría Winkelman 
Carrer de Vallmanya, 11-15 
08207 Sabadell, Barcelona 
 

Benvolguts senyors, 

Novament recorrem a vostès per demanar-los assessorament en el tipus de 

material o aliatge del bloc d'un motor de combustió interna Otto.  

Voldríem saber quines són les propietats que han de reunir aquests metalls per 

a la funció que realitzen i, a més, dels avantatges (o desavantatges) del metall 

davant de l'aliatge usades freqüentment en aquests motors. 

Finalment, si us plau digueu-nos, quin tipus d'assajos hauríeu de fer en el 

vostre laboratori per determinar les propietats que requereixen aquests metalls. 

Aprofito per saludar-los cordialment, 

 

Emma García 
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Gold Mex 

Carrer de Batllevell, 113 

08201 Sabadell, Barcelona 

 

 

 

METALL INVEST S.A.  
C/. Vall, 80 

08501Terrassa, Barcelona 

 

Sabadell, 30 de març de 2016 

 

Benvolguts senyors, 

Som una empresa jove de l'àmbit de l'enginyeria de materials i ens adrecem a vostès per oferir-

vos els nostres serveis en assessorament de solucions per la identificació i caracterització de 

materials. 

Les nostres dades de contacte són: 

 

Nom d'empresa: Gold Mex 

Mail comercial: gold_mex@hotmail.com 

 

Tot esperant comptar amb vostès com a futurs clients. 

Atentament, 

Rubén Moreno 

Gold Mex 
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METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 30 de Març de 2016 

Gold Mex 
Carrer de Batllevell, 113 
08201 Sabadell, Barcelona 
 

Benvolguts senyors, 

Em poso en contacte amb la seva empresa en tant que ens ha sorgit una 

necessitat que requeriria de la seva expertesa.  

Hem rebut una comanda consistent en 50 Kg de filferro. L'etiqueta posa que és 

un aliatge de ferro (64%) i níquel (36%) amb molt poc carboni (0,02%) i una 

mica de manganès (0,35%) i sílice. 

A més, aquest metall posseeix una velocitat d'expansió tèrmica d' 

aproximadament una desena part de l'acer fins a 200 ° C. 

Agrairíem qualsevol indicació sobre com podríem tenir una primera idea del 

tipus de material que ens ha arribat, i a més, les seves aplicacions industrials. 

Aprofito per saludar-los cordialment, 

Emma García 

  



Joc de Rol en l’ensenyament de la Tecnologia al Batxillerat                                                  31 

 

 

 

Gold Mex 

Carrer de Batllevell, 113 

08201 Sabadell, Barcelona 

 

 

 

 
Sabadell, 10 de Abril de 2016 
 
METALL INVEST S.A.  
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
 
Sr. Emma García, 
 
Los resultados de la búsqueda del material a analizar han concluido y podemos 
afirmar con seguridad de que se trata del material conocido como Invar. 
 
Se han utilizado distintos ensayos, combinando entre ensayos destructivos y no 
destructivos, para poder encontrar el material con tales características físico 
químicas. 
 
Entre los ensayos ejecutados están:  
· Inspección por partículas magnéticas. 
· Ensayos por corrientes inducidas. 
· Ensayos de tensión, flexión, compresión. 
· Ensayos térmicos. 
 
Gracias a las siguientes direcciones web donde se encontraron las 
especificaciones de dicho material: 
 http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=cbca9060763c40

79b1b6768933881936 
 http://www.upc.edu/sct/ca/ambit/11/materials.html 
 
 
Esperamos que este servicio haya sido de su agrado. 
Saludos cordiales. 
 
 

Jordan San Martin 
Vicepresidente ejecutivo de GoldMex. 

Gold_Mex@hotmail.com 

 
 

  

http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=cbca9060763c4079b1b6768933881936
http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=cbca9060763c4079b1b6768933881936
http://www.upc.edu/sct/ca/ambit/11/materials.html
mailto:Gold_Mex@hotmail.com
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Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 20 de Abril de 2016 

Gold Mex 
Carrer de Batllevell, 113 
08201 Sabadell, Barcelona 
 

Estimados Sres., 

Muchas gracias por su respuesta, os felicito por vuestra eficacia! 

Sobre este encargo, finalmente, os agradecería que me informaran sobre las 

aplicaciones del INVAR y su precio de mercado. 

Aprovecho la presente para encargarles una nueva identificación.  

Se trata de un material no-metálico, de color gris claro, del que sabemos que 

es muy resistente al calor, cuyo punto de ablandamiento es de 1.350ºC y cuya 

densidad es de 2,6 g/cc. 

 

Necesitamos saber la composición de este material y sus principales 

aplicaciones. 

Gracias por vuestra atención, quedamos a la espera de su pronta respuesta. 

Finalmente, envíennos la factura de su servicio. 

Cordialmente, 

Emma García 

Metall Invest S.A. 
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Emma García López 
METALL INVEST S.A. 
C/. Vall, 80 
08501Terrassa, Barcelona 
 
Terrassa, 20 de Abril de 2016 

Gold Mex 
Carrer de Batllevell, 113 
08201 Sabadell, Barcelona 

 

Benvolguts senyors, 

Ens dirigim una altre cop a vostès perquè recentment hem realitzat una 

comanda de perfils UPN  80 a l'empresa ARCELOR.  

Després de fer el nostre control de qualitat hem obtingut els resultats que 

adjuntem en una taula. La tolerància pactada en el contracte era de més/menys 

3%. No disposem de taules oficials sobre el producte i per això els hi demanem 

ens indiquin si les dades obtingudes estan dins de la tolerància. 

Esperem notificació en breu. 

Atentament, 

Metall Invest S.A. 

 

P.D. Dades del control de qualitat efectuat per nosaltres: 

h (mm) b (mm) G (kg/m) A   (cm2) 

81 45,05 8,96 11,45 

 

 


