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Telha de concreto sob aplicador por cortina de sino

A nova Cortina Vortex - Bell Aplicador é um
sistema de tinta idêntica à utilizada na indústria
cerâmica em que o acabamento de alta
qualidade é necessário.
O sistema é composto por um transportador
sob a telha que eleva uma “tinta” ao aplicador
em formato de “sino” para que, carregado,
possibilita formar uma fina cortina de cor que
por vez que o item de concreto passa através da
parede vertical de tinta à superfície da telhas ou
revestimento é colorido.
Ao tempo que cada telha ou revestimento
atravessa a fina cortina de cor é a sua superfície
que recebe uma camada uniforme de tinta livre
de manchas.
A tinta é fornecida para o "sino" a partir de um
recipiente de armazenagem por meio de uma
bomba centrifigal que mantém a tinta
excedente em movimento por re-circulação e
ajustável. A aplicação da tinta dentro da “sino”
é controlada por um dispositivo de medida
equipado com uma torneira ajustável.

Qualidade Premier para Coloração de telhas de
concreto usando a Cortina Vortex - Bell Aplicador
Ao ajustar o dispositivo de medida e a velocidade do transportador é
possível controlar a variação da quantidade de tinta que será aplicada
à superfície da telha ou revestimento. Após realizar essa definição, o
"sino" é capaz de fornecer uma excelente estabilidade para aplicação
da tinta. Usando este sistema é possível aplicar os novos tipos de
“tintas”, tais como as de cimento com percentagem de polímeros na
composição da mistura. Os polímeros asseguram estabilidade durante
a aplicação cominado com um aumento considerado de resistência e
aderência, graças à presença do cimento que se liga com a superfície
de concreto fresco da telha ou revestimento.
Além de proporcionar uma camada com espessura uniforme de tinta
para a telha ou revestimento, há uma ausência de partículas voláteis,
que podem estar presentes em sistemas que usam métodos de
revestimento de cor comprimidos por ar/bocal.

Venha nos visitar na Concrete Show - São Paulo em 26, 27 e 28 de agosto de 2015, booth
nr.473, para ver a qualidade Premier para telhas de concreto e sua tecnologia.
Deseja ser a grande diferença sobre a concorrencia? Escolha Vortex tecnologia italiana !

