
CABEÇAS REVESTIMENTO

As cabeças de revestimento ID atendem à aplicação especialmente na indústria da madeira para reves-
timento de perfis e laminação de painéis, assim como na indústria de revestimento têxtil para têxteis ou 
geralmente em todas as aplicações em que é necessário combinar dois ou mais materiais. As CABEÇAS 
DE REVESTIMENTO ID LV são adequadas para aplicação em revestimento a quente, garantindo uma 
dosagem precisa e uniforme do adesivo. As cabeças de revestimento ID LV permitem revestir superfícies  
até 2500 mm de largura.

Podem ser utilizados adesivosadesivos como EVA, sensíveis à pressão e poliuretano. As cabeças de revestimento 
ID LV também são adequadas para adesivos de alta viscosidade (de 1.000 a 100.000 mPas).

Módulo de alimentação de 
alto fluxo para cabeça de 

revestimento

Ajuste automático da largu-
ra do revestimento



Principais benefícios:Principais benefícios:

• Velocidade de mudança de formato;
• Largura de revestimento manual ou automática ajustável;
• baixos custos de manutenção;
• Dosagem de alta precisão;
• Revestimento uniforme e regular;
• Dureza de abrasão graças a uma superfície especial do
    bico de revestimento (50 Rockwell).

Os filtros integradosfiltros integrados instalados nos módulos de alimen-
tação impedem que as contaminações presentes no ade-
sivo atinjam o bico de revestimento, evitando, portanto, o
formação de linhas ou imperfeições no produto mancha-
do.

A limpezalimpeza comum é realizada simplesmente abrindo a 
cabeça de revestimento no nível máximo de largura, a fim 
de eliminar todos os resíduos possíveis de adesivo.

O ajusteajuste é realizado por meio de uma barra de retenção 
equipada com um indicador de posição no lado esquer-
do e no lado direito. Funciona através de uma roda de 
ajuste cuja rotação de 360º altera a largura do revesti-
mento do nível mínimo previsto para o máximo.

A largura ajustável do revestimento e a uniformidade da 
temperatura na superfície permitem medir a quantidade 
exata de adesivo, reduzindo os custos de produçãocustos de produção e 
melhorando a qualidade do produto acabado.

DADOS TECNICOS
Area de aplicação Revestimento Ajustavel Continuo
Temperatura de trabalho Até 220° C, precisão ± 0,5°
Viscosidade da cola 1.000 . 100.000 mPas
Largura máxima do revestimento 2.500 mm
Pressão de trabalho Max 80 bar
Peso Básico De 25 até 200 g/m2
Tolerancia peso básico De 50g/m2 ±4% - até 50g/m2 ±6%
Potencia da alimentação 240Volt AC, 50/60 Hz
Potencia de aquecimento 1.000 Watt cada 200 mm de largura de revestimento
Largura do revestimento Relativo ao modelo, com regulação milimetrica
Opcional Motorização p/ regulação automatica do revestimento
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