


APLICAÇÕES TÍPICAS

Reação e preparo de géis, pomadas, loções e cremes;

Diluição de componentes ativos e aditivos;

Preparo de soluções líquidas de baixa e alta viscosidade;

Mistura de líquidos com ou sem a incorporação de sólidos;

Adição e homogeneização de componentes.

Nas indústrias farmacêuticas e de cosméticos a busca por qualidade, repetibilidade e produtividade é constante. Dentro desse
contexto a Semco vem há anos utilizando o seu know-how junto a esses setores de atuação, onde muitas operações dependem da
agitação, mistura e reação dos componentes. A Semco está preparada para oferecer soluções com a garantia de que todas as
exigências de processo sejam atendidas, no tempo adequado e com menor consumo de energia, sempre considerando as
necessidades de sanitariedade inerentes do setor, atendendo sempre as Normas GMP.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipamentos multipropósitos - soluções integradas de agitação,
emulsificação e dispersão;

Equipamentos atendendo as necessidades de CIP e SIP;

Equipamentos com camisa de aquecimento e/ou resfriamento;

Equipamentos para trabalho sob condições de pressão e
temperatura controlados;

Sistemas com painel de controle programável;

Sanitariedade (polimento externo e eletropolimento das partes
em contato com o produto);

Fabricação em inox e materiais especiais;

Vedações em material certificado pela FDA.

A Semco possui as
certificações do ASME

(selo “U”) e da National
Board (selo “NB”) para
fabricação de vasos de

pressão, NBR ISO
9001:2000 e o CRCC

emitido pela
PETROBRAS.
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Representante:

Rua Verbo Divino, 1.547 - 4o andar - Edifício Aliança - Chácara Santo Antonio
04719-002 São Paulo - SP - Brasil - Tel.: (55 11) 3576-2000
vendas.ssa@semco.com.br   www.semcoequipamentos.com.br
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