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Substituição do producto

Aplicação da cola

1 - 2 - 3  Substituição do distribuidor

Nebulizador A colocação de materiais a serem colados

Este sistema foi criado para a aplicação de cola de poliuretano 

monocomponente, que através de um distribuidor, permite

aplicá-la manualmente e facilmente em seus painéis/objetos.

A cola de poliuretano é um composto capaz de unir tenazmente 

diferentes materiais, incluindo madeira, metal, vidro, concreto,

fibra de vidro e plástico. A eficácia da cola de poliuretano baseia-se

na superfície de adesão (fase de adesão) e na força de atração que

as moléculas adesivas exercem entre si (fase de coesão).

Suas características óbvias e a fácil utilização permitem o uso de 

adesivos de poliuretano em muitas áreas, incluindo a aviação,

náutica e construção.

As características técnicas adotadas na concepção e construção

do sistema, o cuidado especial na escolha dos componentes e 

materiais de alta qualidade, fazem com que a máquina seja fácil 

de usar e prática, permitindo também minimizar a manutenção 

relacionada com o fornecimento deste produto.

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

O sistema é composto por um carro móvel em que é aplicado o sistema 

de bombagem que envia o fluido a partir do recipiente (disponível de 

20 lt. 50 lt. 200 lt ou 1000 lt.) à pistola distribuidora; bem como um 

nebulizador de líquido (uso opcional) que irá acelerar a colagem do 

adesivo quando aplicado ao painel.

O tubo que liga a bomba à pistola e a base na qual está posicionado 

o recipiente de cola são aquecidos, para permitir fluidizar melhor o 

produto em condições de baixas temperaturas de e uma velocidade

de reação mais elevada da cola.

Também a troca do recipiente vazio ocorre em uma maneira rápida e 

fácil: basta levantar a tampa com a bomba de membrana incorporada

e substituí-la pela do novo recipiente. Deste modo, o sistema está pronto 

para ser utilizado novamente.

Uma vez terminado o trabalho, a parte frontal do distribuidor é removida 

com um simples “clique”: é precisamente esta facilidade de retirar

e substituir o distribuidor “descartável” que torna o uso mais simples.

A Europoliuretani também concebe e fabrica sistemas automatizados

para aplicação de cola de poliuretano (mono e bi-componente) à 

medida das exigências e necessidades do cliente.

O operador apenas tem de colocar os painéis no transportador de rolos 

motorizados para o sistema ler automaticamente o comprimento e a 

largura e dosear a quantidade necessária do produto químico, sem 

desperdício de materiais nem redução dos tempos de execução.

Não é necessária nenhuma sequência pré-definida de colocação e os 

painéis podem ter tamanhos diferentes.

Dispensador automatizadoOutras dimensões sob consulta

Exemplo de um robot para aplicação de cola em painéis
planos, com ou sem rebordo
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CARACTERÍSTICAS GERAIS
DO PLANO STANDARD

AUTOMATIZADO

MEDIDAS UNIDADE DE MEDIDA

Comprimento máximo
do painel

Largura máxima
do painel

Altura máxima
do rebordo do painel

Altura do plano
de trabalho

DIMENSÕES STANDARD
DO PLANO AUTOMATIZADO
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