
LPE
AND CHEMICALS

MÁQUINA 
DE ESPUMA 
DE BAIXA 
PRESSÃO

SISTEMAS DE 
POLIURETANO
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Os novos sistemas de poliuretano de baixa pressão da série LPE, projetados 

para dosear e misturar espumas de poliuretano de dois componentes, além 

de serem compactos e esteticamente agradáveis, foram concebidos para 

garantir aos utilizadores a máxima fiabilidade juntamente com segurança 

e simplicidade de uso.

Os sistemas LPE são projetados sobre uma estrutura muito robusta. Foi dada 

especial atenção à conceção do braço que sustenta as linhas químicas, dado 

o enorme esforço a que estão sujeitas nos movimentos laterais e verticais 

(ponto fraco dos sistemas tradicionais). Um botão conveniente na cabeça 

de mistura facilita o movimento.

A cabeça de mistura é muito compacta, mesmo em presença de eventuais 

injetores para a unidade de controlo de cores. O motor que efetivamente 

aciona o parafuso de mistura encontra-se montado axialmente. 

Através de um variador de velocidade é possível regular os ciclos do mesmo, 

de modo a otimizar a mistura dos componentes com base no produto a 

ser gerado. Neste sistema estão montados alguns motores sem escovas de 

alto desempenho e silenciosos. Durante o processo de formação espuma 

é efetivamente difícil perceber o ruído, algo muito importante para os 

operadores que devem passar muitas horas por dia próximo do aparelho.

O silêncio deste sistema é uma das muitas características muito apreciadas 

pelos utilizadores. Além disso, a inserção das bombas dentro dos 

reservatórios evita a possibilidade de fugas com consequências óbvias de 

obstrução e bloqueio; nenhum tipo de manutenção ou substituição

de vedações. Os reservatórios são fornecidos com um espaço intermediário 

para o aquecimento/arrefecimento e são equipados com isolamento externo.

São aquecidos através de resistências elétricas colocadas sob os reservatórios, 

enquanto que para o arrefecimento é recomendada a instalação de permutadores, 

nos quais circula água fria fornecida por uma fonte de refrigeração (opcional). 

Todo o processo da máquina é gerido e controlado por um microprocessador 

(PLC). Encontra-se montado um ecrã tátil na consola e outro na cabeça 

de mistura, sendo possível definir ou recuperar em ambas todos os dados 

desejados para o correto uso/controlo do sistema. O software também pode 

interagir com sistemas automatizados de processamento com base nas 

necessidades do cliente.
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Exemplos de parafuso em mistura
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Dados referidos aos materiais com viscosidade média de 1000 cps e uma temperatura de 24°C, com peso específico de 1,15 kg/l.
Outros modelos com capacidade superior são produzidos mediante pedido.
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LPE G100
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CABEÇA DE MISTURA

A cabeça de mistura por lubrificação forçada, 

desenvolvida pelos nossos técnicos, possui 

um inovador sistema de abertura das gavetas.

Através de uma central oleodinâmica, as “gavetas 

de dosagem” que não possuem vedações são 

acionadas axialmente. Esta característica, difere 

dos normais sistemas no mercado, que se movem 

girando através de ar comprimido, pois garante 

a fiabilidade ao longo do tempo, evitando 

importunas paralisações da máquina e custos 

derivados do bloqueio da mesma. 

Este sistema também permite ainda remover 

a “válvula de não retorno” no circuito de lavagem 

da cabeça.

De facto, esta está sujeita a bloqueios repentinos 

devidos ao seu desgaste, especialmente com 

a lavagem com água. Além disso, as gavetas 

para a dosagem (até 6) são acionadas 

por uma central oleodinâmica.

Quando solicitado, é montada uma placa intermédia 

porta-injetores entre a base da cabeça e o parafuso 

de mistura (opcional). 

Como sistema de lavagem da cabeça, é fornecido 

de série um reservatório externo para a limpeza 

com solventes ecológicos ou através de uma 

instalação de lavagem com água quente (opcional).

Entrada do produto Entrada do produto Entrada da lavagemSaída do produto

Alimentação Lavagem

FASE DE ALIMENTAÇÃO FASE EM RECIRCULAÇÃO E EVENTUAL LAVAGEM APÓS A ALIMENTAÇÃO
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PAINEL DE CONTROLE

Dados visualizados no ecrã PLC Touch Screen:

· as temperaturas dos componentes;

· as pressões;

· percentagem dos componentes A:B;

· quantidade de produto alimentado em kg;

· número de programas (células de memória);

· escolha de medida desejada;

· eventuais alarmes de aviso sobre como e onde intervir.

O sistema pode funcionar em:

· manual;

· automático, predefinição de quantidade, relação e medida 

  de produto desejada para cada célula;

· 70 programas.

Integrações ao sistema:

· possibilidade de instalar uma impressora de dados (opcional);

· possibilidade de assistência técnica, novas programações 

  ou controlos simples via Internet-Modem (opcional);

· possibilidade de interagir com sistemas automatizados;

· código de barras (opcional).

Características padrão que compõem o sistema LPE:

· reservatórios com espaço intermediário e sistema

  de aquecimento/arrefecimento;

· bombas de engrenagens com dentes helicoidais;

· fluxómetro para controlo da carga (opcional);

· controlo dos níveis de produto nos reservatórios com sistema visual;

· consola elétrica e painel de controlo e saída de dados;

· cabeça de distribuição de baixa pressão com recirculação;

· unidade de controlo oleodinâmica;

· braço de suporte de linhas químicas.

Painel de comandos:

· botão de espuma;

· botão Up-down para movimento do braço com pistão pneumático;

· painel LCD;

· teclas para aumentar/diminuir programas (células de memória);

· tecla de emergência;

· tecla de lavagem;

· tecla de ciclo de ar.Ecrã PLC Touch Screen

Painel remoto na cabeça 
combinado ao PLC

PRODUTOS 
QUÍMICOS

OS NOSSOS PRODUTOS QUÍMICOS

Podem ser fornecidos em:

· cubos de 1000/1250 kg

· tambores de 200/250 kg

· tambores de 50 kg

· cisternas de 10.000/20.000 kg

Europoliuretani, além de realizar instalações de formação 

de espuma, propõe com uma ampla gama de espumas 

de poliuretano produzidas e comercializadas pela 

mesma, com o objetivo de oferecer aos próprios clientes 

um serviço completo, fornecido por máquinas fiáveis, 

produtos inovadores e assistência técnica pós-venda 

qualificada.

Os sistemas de poliuretano propostos pela Europoliuretani 

são o “produto” de longos anos de experiência, de 

colaboração direta com as empresas, o emprego na 

pesquisa e desenvolvimento de soluções inovadoras 

sempre a passo com o tempo.

Além disso, graças a experiência de trinta anos dos 

nossos engenheiros químicos, somos capazes de estudar 

produtos, para satisfazer as necessidades específicas de 

nossos clientes.
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SISTEMA
DE POLIURETANO
RÍGIDO E FLEXÍVEL 

SISTEMAS FLEXÍVEIS, INTEGRAIS, 
VISCOELÁSTICOS E ELASTOMÉRICOS

Realizam-se sistemas de poliuretano em Pele Integral e 

Elastoméricos, Sistemas flexíveis, Viscoelásticos e Isocianatos para 

aplicações especiais, produzidos com expansores físicos (ODP=0) 

ou químicos que podem apresentar características de elevada 

dureza, seja de extrema suavidade que, sob pedido, também 

características de auto-extinção (classe 1IM, British Standard). 

Sendo o poliuretano um material muito versátil, pode ser usado 

para várias aplicações em diversos setores:

· decoração (apoios de braços, cadeiras, sofás, etc.)

· carros (apoios de braços, volantes, assentos, etc.)

· produtos memory foam (travesseiros, colchões, etc.)

· aplicações especiais (solas, aglomerações de borracha

  para pavimentações, etc.)

Todos os sistemas produzidos são conformes as diretivas 

europeias sobre a poluição atmosférica: produtos de expansão 

HFC 365, HFC 245, HFA 134 e expansão por água. Além 

disso, logo a Europoliuretani irá propor sistemas de poliuretano 

expansíveis HFO.

SISTEMA
DE POLIURETANO
RÍGIDO E FLEXÍVEL 

ALGUNS EXEMPLOS DO QUE É POSSÍVEL 
OBTER COM OS NOSSOS SISTEMAS DE 
POLIURETANO

Os sistemas de poliuretano produzidos pela Europoliuretani - que 

podem ser divididos em rígido, flexível, integral, viscoelástico 

e elastômero – representam a “matéria-prima” na cadeia de 

produção de muitas realidades industriais.

SISTEMAS RÍGIDOS DE BAIXA
OU MÉDIA-ALTA DENSIDADE

Muitos anos de experiência nos permitiu oferecer sistemas 

de poliuretano com características elevadas de fluidez, alta 

estabilidade dimensional, excelente aderência a vários suportes 

e, quando solicitado, também uma boa condutividade térmica. 

São sistemas adaptados para várias aplicações:

· refrigeração (células, mesas, frigoríficos, etc.)

· náutica (bóias marinhas, anulares de resgate, etc.)

· termosanitário (aquecedores de água, caldeiras, etc.)

· ferragens (persianas, perfis, etc.)

· construção (painéis sanduíche para prefabricados)

· aplicações especiais (tubulações, formulários, manequins, etc.)

Todos os sistemas produzidos são conformes as diretivas 

europeias sobre a poluição atmosférica: produtos de expansão 

HFC 365, HFC 245, HFA 134 e expansão por água. Além disso, 

há alguns anos, Europoliuretani está comercializando no mercado 

sistemas com os novos expansores HFO de quarta geração, 

inovadores para as suas características de espuma com GWP 

igual a zero (Potencial de Aquecimento Global).



europoliuretani.com

Via Castellana 68
35010 Trebaseleghe 
Padova - Italy

T  +39 049 9386521
F  +39 049 9386910

info@europoliuretani.com
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