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VEDAÇÕES DE 
POLIURETANO

GASKET LP



O sistema de vedantes em poliuretano 

GASKET LP, representa um segmento muito 

importante na ampla gama de instalações

oferecidas pela Europoliuretani.

A série GASKET LP é composta por uma

unidade de dosagem de baixa pressão para 

poliuretanos com dois componentes atravès

de um robot cartesiano de dois ou três eixos,

ou por um robot antropomórfico: juntos criam

as condições necessárias para emitir uma

quantidade de produto, de forma

a obter um vedante aplicado diretamente

no painel/produto.
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ROBOT CARTESIANO

Este tipo de robot é indicado especialmente para

a elaboração de vedantes em superfícies planas.

Os setores de maior interesse são: quadros

elétricos, diversos tipos de filtros, painéis de

tratamento do ar, etc.

É suficiente apoiar o painel na plataforma adequada, 

orientando-o para o “ponto 0”. Automaticamente,

a máquina irá ler a medida e proceder, após ter recebido

o arranque do operador, a elaboração do produto químico.

Com o terceiro eixo, em modalidade manual ou automática 

(opcional), é regulada a altura da cabeça em relação ao 

produto a ser vedado.

Uma vez estabelecida a distância entre a extremidade do 

painel e o início da elaboração do vedante, o robot efectua 

o ciclo de forma automatico.

Mediante pedido, é possível haver robot’s com estação 

dupla: esta função permite a colocação em lista de espera 

de um painel, enquanto o robot procede a colocação de 

vedante noutro painel.

ROBOT ANTROPOMÓRFICO

No caso de utilização de um robot antropomórfico que 

difere do cartesiano pela sensibilidade do braço, é possível 

aplicar o vedante também em produtos que apresentam 

uma superfície não linear. 

Este tipo de robot é mais indicado nos setores de 

iluminação, em veículos, em painéis, etc.
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CARACTERÍSTICAS GASKET LP
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2300 x 1300

max 500

200 x 200

3200 x 4100

da 15 a 500

800

2000

mm

mm/sec.

mm

mm

mm

mm

kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
ROBÔ CARTESIANO PADRÃO

DIMENSÕES UNIDADE DE MEDIÇÃO

Plano de trabalho *

Velocidade de
avanço regulável

Painel mínimo
para leitura

em automático *

Dimensões máximas 
robot

Altura do painel *

Altura mesa para
apoio painel

Peso estimado

DIMENSÕES ROBOT 
CARTESIANO PADRÃO*

* Outras medidas do plano de trabalho mediante pedido

1  Exemplos de painéis com vedantes

2  Aplicação de vedante em quadro elétrico

3  Aplicação de vedante em filtro

1 2

1
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PRODUTOS QUÍMICOS

A fim de atender as diversas necessidades

do cliente, Europoliuretani oferece vários tipos

de produtos químicos. As principais divisões

ocorrem entre duas categorias: produto tixotrópico

e não tixotrópico. Geralmente, o primeiro é aplicado em 

superfícies planas, enquanto que o segundo, é usado 

normalmente em superfícies de pedras.

Consequentemente, no sistema GASKET LP podem

ser utilizados ambos os materiais, adicionando

um terceiro reservatório na máquina e uma segunda 

gaveta na cabeça de mistura (ambos opcionais). 

O operador poderá, portanto, escolher qual componente

a selecionar, em base as próprias necessidades.



CABEÇA DE MISTURA

A cabeça de distribuição prevê um sistema

inovador de mistura dos componentes,

denominado “dupla mistura com câmera em L”.

A novidade deste sistema de injeção está

na otimização da mistura dos componentes 

químicos, uma vez que ocorre em duas fases.

Durante a primeira fase, o produto é imerso

na primeira câmera de mistura, através dos

injetores reguláveis, onde os dois componentes

se misturam “por colisão”.

Uma válvula serve como abertura e fecho

dos mesmos, ou para auto-limpega.

Na segunda fase, o produto é imerso na câmera 

sucessiva na, qual, através de um agitador mecânico, 

ocorre uma posterior mistura.

Esta segunda câmera é limpa com uma pequena 

quantidade de solvente e ar comprimido pulverizados 

através de um injetor.

Especial atenção foi dedicada á manutenção de toda 

a cabeça de mistura, especialmente para aqueles 

objetos especiais de normal desgaste e limpeza.

Graças a uma abertura, central da cabeca, “em livro” 

é possivel aceder ao nucleo da mesma em poucos 

segundos e realizar rapidamente a manutenção 

necessária ou a substituição das peças.
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COMPONENTE GASKET LP

1  Cabeça de distribuição fechada com duplo injetor

2  Cabeça de distribuição aberta

3  Desmontagem/substituição do grupo de mistura

Unidades de dosagem com dois e três componentes

Sistemas para vedações de poliuretano Gasket LP com proteção
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UNIDADE DE DOSAGEM

A GASKET LP é uma doseadora de baixa pressão

e de baixa capacidade, projetada para misturar

poliuretanos de dois componentes.

O grupo de dosagem é composto por duas

bombas volumétricas com engrenagens

de dentes helicoidais que, retirando o material

dos dois reservatórios pressurizados, mandam

os respectivos fluidos para cabeça, através de

tubos em baixa pressão com câmera dupla.

Os reservatórios são equipados com

permutadores de calor, onde circula um líquido

para a termorregulação quente/frio e são

equipados de isolamento térmico externo.

Além disso, é instalado um agitador acionado

por moto-redutor, para manter os produtos

sempre bem misturados e para homogeneizar

a temperatura dos mesmos.

Para o controlo eletrónico do alcance e das

corretas relações de mistura, são instalados dois

contadores volumétricos muito precisos.
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europoliuretani.com

Via Castellana 68
35010 Trebaseleghe 
Padova - Italy

T  +39 049 9386521
F  +39 049 9386910

info@europoliuretani.com
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