
MADEIRAS 

 Industria das Madeiras

A Idealtech desenvolveu uma ampla gama de técnicas modernas de colagem e preenchimento para ma-
deira e fabricação de móveis, como laminados, pisos, painéis, revestimento de perfis, displays, tampos e 
móveis de montagem automática.

O acabamento perfeito pode ser obtido com medição precisa e aplicação uniforme de adesivo, através 
de aplicadores de pontos simples e múltiplos, aplicadores de spray e cabeças de revestimento projetadas 
com precisão.

LAMINAÇÃO PLANA

A Idealtech oferece uma gama específica de aplicadores de adesivo termofusível para laminação de 
painéis, projetados para atender às atuais exigências do mercado. As cabeças de revestimento ID LV 
permitem revestir superfícies de até 2500 mm e processar adesivos com viscosidade diferente através 
do ajuste da largura do revestimento. O ajuste é realizado por meio de dispositivos de ajuste de largura 
manuais ou automáticos, que permitem uma dosagem uniforme dos adesivos Hot Melt.



ENVOLVIMENTO DE PERFIS 

A Idealtech está  a obter um grande sucesso na indústria da madeira, oferecendo também soluções perso-
nalizadas para aplicações de envolvimento de perfis, processando com adesivos EVA - PO - PUR.
Os sistemas de envolvimento de perfil foram projetados para garantir os seguintes benefícios:
• Aumente a produtividade reduzindo o tempo de preparação;
• Maior tempo de atividade da máquina graças à troca rápida de componentes do sistema;
• design compacto;
• Largura de revestimento ajustável manual ou automática para flexibilidade e mudanças rápidas de 
formato.

SOLUÇÕES DE PÓS-FORMAÇÃO

A Idealtech introduziu recentemente na linha de produtos os novos aplicadores ID-PFS para aplicações de 
pós-formação. Os aplicadores ID-PFS estão equipados com suporte integrado e micro-ajuste, permitindo 
facilitar a instalação nas linhas existentes e garantir um contato constante com a superfície sólida do pro-
duto a ser colado.

APLICAÇÃO BANDAS NAS BORDAS 

Os aplicadores Idealtech ID EB substituem os sistemas de rolos de cola abertos, garantindo uma aplicação 
constante de adesivo na borda do painel e melhorando significativamente o processo de colagem:
• Melhor qualidade do produto final;
• Melhor qualidade de colagem (adesivos EVA - PUR - Poliuretano);
• Reduzir o consumo de adesivo;
• Melhorar a flexibilidade e a eficiência da produção;
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