
MISTURADOR  MULTI-PROPÓSITO

DUAL E TRI-SHAFT MIXERS



OPCIONAIS

O misturador MULTI-PROPÓSITO é especialmente adequado para misturas que incorporam baixas e altas viscosidades, proporcionando 
aplicações em adesivos, cosméticos, plásticos, produtos químicos, alimentícios e farmacêuticos.

EMULSIFICADOR
Utilizado para reduzir o tamanho das partículas, dissolver, 
homogeneizar e emulsicar. A capacidade de reduzir rapidamente o 
tamanho das partículas a dissolver, reduz consideravelmente os 
ciclos típicos de mistura. Sua eciência é maior em produtos com 
viscosidade, até 10.000 cps.

DISPERSOR
Possui um disco Cowles com uma, duas ou várias velocidades, 
atuando no processo.

ÂNCORA
Tem a importante função de misturar materiais de viscosidade 
elevada para o Emulsicador e o Dispersor. Permite o aumento da 
transferência de calor, com a remoção do lme nas paredes do 
tanque.

AGITADOR
Composto basicamente por acionamento através de motoredutor, 
eixo de acionamento e impelidor. O agitador é utilizado 
principalmente para ajudar na homogeneização da mistura em 
tanques de grandes dimensões, direcionando o uxo de uido em 
direção ao emulsicador ou dispersor.
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Representante

Rua Severino Tescarollo, 640 - Distrito Industrial Alfredo Rela
13255-410   Itatiba - SP - Brasil -  Tel.: (11) 3576-2000
vendas@semco.com.br  |  www.semcoequipamentos.com.br 

A SEMCO Tecnologia em Processos é fabricante do Misturador Muti-
propósito, projetado para enfrentar altas e baixas viscosidades, 
atendendo às mais variadas exigências de exibilidade nos processos 
industriais modernos.

PROCESSOS COMBINADOS (DUAL OU TRI-SHAFT)

adesivos: poliuretano, soluções de borracha, silicone.Ÿ
revestimentos: asfáltico, tintas para pisos e parede.Ÿ
cosméticos: cremes, loções, shampoos, pasta de dente, pomadas.Ÿ
plástico: poliéster, poliuretano, resinas.Ÿ

Ÿ construção a vácuo
Ÿ camisas de aquecimento ou resfriamento
Ÿ construção sanitária e braços raspadoras
Ÿ sistema de elevação para troca do tanque de mistura

* Equipamentos especiais podem ser fornecidos com rotações e dimensões 
diferentes das especificadas acima, com o objetivo de atender as exigências e 
aplicações do cliente final.

Os equipamentos SEMCO são desenvolvidos e projetados para atender às necessidades do cliente e adequados às 
normas regulamentadoras de segurança e certicações de qualidade. 

Acionamento hidro-pneumático com movimento 
vertical para melhor homogeneização da mistura 

ou troca de tanques. 

Velocidade única, 
2 velocidades ou comandos de 

velocidades variáveis.

Agitador tipo 
Âncora

Dispersor de alta  
velocidade

Tanque de 
mistura

Tanque 
reservatório para 

ar / óleo

Emulsificador

APLICAÇÕES TÍPICAS

CONFIGURAÇÃO BÁSICA


