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Nosso cumprimentos em nome de toda a equipa

Peter Turczak
Diretor executivo

Exmos.(as) Srs.(as) distribuidores e parceiros comerciais,

tal como no campo dos revestimentos protetores, proteção de edifícios ou injeção muitas das nossas 
máquinas e sistemas são igualmente desenvolvidos de forma personalizada para  a tecnologia para 
adesivos, selantes e de dosagem. Por conseguinte, o presente folheto não consegue representar com 
exatidão todas as nossas soluções, podendo, em todo o caso, dar-lhe uma amostra de que como 
podemos prestar-lhe apoio aos seus projetos em todo o mundo.
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Além disso, estamos obviamente sempre receptivos a novas tendências e agradecidos pelo feedback 
dado pelos nossos distribuidores e clientes, que diariamente superam o teste de utilização com os 
nossos produtos. Só assim podemos fazer melhorias regulares para que possamos estar à altura de 
permanecer ao seu lado como um parceiro forte e de confiança.
Deve ser entendido como o início de um novo capítulo, cujo objetivo é o de enfrentar os crescentes 
desafios do mercado para que possamos prosperar ainda mais. Consequentemente, conseguiremos, 
então, oferecer-lhe o melhor equipamento possível do qual poderá usufruir durante um longo período 
de tempo. Este caminho será percorrido em conjunto e aguardamos com expectativa poder continuar 
a expandir o nosso portfólio, para que possamos surpreender progressivamente os nossos clientes com 
novidades potentes, robustas e criativas.
Como sempre, poderá esperar de nós a qualidade “made in Germany”, soluções simples e eficientes 
e confiáveis. Iremos mantê-lo atualizado com o envio de atualizações regularmente, que deverão ser 
aguardadas com expectativa!
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1950 Fundação da empresa em Lahnau. A WIWA projeta e constrói bombas de óleo e 
pistolas de lubrificação

1967 Venda dos primeiros equipamentos para pintura por pulverização Airless

1968 Os novos equipamentos para pintura por pulverização Airless e „underbody coating“ 
ampliam a gama de produtos

1970 Novos Produtos - AIRLESS 10.000, Conjuntos Air Combi, máquinas de pulverização 
de silicato de zinco, bombas de alimentação e pistolas para pintura por pulverização 
Airless são novidades na range de produtos. Aumento das instalações graças ao novo 
edifício situado na estrada de Gewerbestraße em Lahnau-Waldgirmes

1975 A filha do fundador, Heidrun Wagner-Turczak, assume a responsabilidade comercial da 
empresa e Günter Leinweber assume a direção técnica

1980 Expansão da linha de produtos da tecnologia de transporte de fluídos e introdução no 
mercado de bombas de extrusão e máquinas de pulverização a quente WIWA

1992 WIWA JUMBO chega ao mercado como o maior aparelho Airless a nível mundial

1994 A tecnologia de 2 componentes da WIWA abre um segmento de mercado novo e 
promissor com a série DUOMIX

1996 Certificação da gestão de qualidade conforme DIN ISO 9001

2000 Fundação da WIWA LP em Tucker, Georgia, EUA

2002 Sistema de 2 componentes móvel DUOMIX 230

2004 Apresentação dos sistemas PFP de 1 componente  e de 2 componentes para 
revestimentos de proteção passiva contra o fogo. WIWA possui certificação ATEX

2005 WIWA introduz com FLEXIMIX 1 e FLEXIMIX 2 a tecnologia para mistura eletrônica de 2 componentes

2007 Transferência da fábrica da WIWA de Leun-Stockhausen para o novo edifício da central de Lahnau

2009 Apresentação de uma série de máquinas recém-desenvolvidas para a aplicação de poliuréia

2010 Transferência da WIWA LP para Alger, Ohio, EUA

2013 Parceria sólida com a WIWA Middle East no Dubai

2014 WIWA DUOMIX 333 PFP certificada para utilização em plataformas offshore. Nova 
geração de aparelhos Airless, SÉRIE HERKULES GX

2015 Renovação da série DUOMIX com a introdução de DUOMIX 270

2016 Introdução na nova geração de bombas HERKULES 270 e 333 GX. Com o DATALOGGER 
mais eletrônica é introduzida nos sistemas, o que facilita as avaliações para os clientes

2017 A 3.ª geração assume a administração. 
Peter Turczak sucede a sua mãe Heidrun Wagner-Turczak

2018 Introdução da geração GX com PHOENIX GX e PROFESSIONAL GX

2020 70 anos de paixão em sua área de aplicação e isto em mais de 80 países

HISTÓRIA DA EMPRESA
A história da empresa começou com bicos de pulverização, que eram fabricados pelo mecânico de 
precisão Wilhelm Wagner na década de 1940 em regime de trabalho domiciliar. Atualmente, 70 
anos após a sua fundação, a empresa WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG fornece máquinas para  
revestimento, equipamentos para pintura por pulverização, sistemas de transporte de materiais de alta 
viscosidade em todos os países do mundo.
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APLICAÇÃO DE MATERIAIS ADESIVOS DE BAIXA VISCOSIDADE
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A D E S I V O S  À  B A S E  D E  S O LV E NT E S
... AS SUAS PROPRIEDADES, VANTAGENS 
E DESVANTAGENS

Nos adesivos à base de solventes, 
as substâncias adesivas, também 
designadas de aglutinantes, 
dissolvem-se em (mistura de 
diferentes) solventes orgânicos. Os 
aglutinantes, equivalentes a uma 
parte essencial do corpo sólido, são 
frequentemente resinas ou borracha.

Os solventes servem de meio de 
transporte, mantendo os aglutinantes 
processáveis.  Durante o processamento 
do adesivo, eles evaporam 
eventualmente até no final restar 
apenas o adesivo puro. Além disso, 
eles afetam, p. ex., a adesão de um 
adesivo, promovendo a humidificação 
e afetando o tempo de evaporação e o 
tempo de abertura em que evaporam de 
forma mais lenta ou rápida.

São diferenciados dois tipos de 
adesivos à base de solventes: 

Produtos que dissolvem parcialmente 
a superfície a ser colada e adesivos de 
contacto que contenham solventes. 
Estes formam o grupo maior e devem 
ser aplicados em ambas as superfícies. 
Secam nesse ponto antes de ambos 
os materiais poderem ser unidos 
num determinado período de tempo. 
Em particular, em áreas verticais a 
vantagem é a de estar imediatamente 
presente uma certa resistência inicial.

As colas High-Solid ou Super-High-
Solid com porcentagem reduzida de 
solventes são atualmente bastante 
populares. Isto permite uma menor 
emissão de compostos orgânicos 
voláteis para o ambiente. Além disso, 
não são facilmente inflamáveis.

Grupo de 
produtos

Solid High-Solid Super-High-Solid

Teor de sólidos ca. 50 % ca. 60-70 % > 70 %

Viscosidade até 500 mPas até 1.000 mPas > 1.000 mPas

Campos de 
aplicação, p. ex.

metal, madeira, 
têxtil, feltro, colas 
de espuma de alta 
qualidade

espumas, madeira, aglomerados , placas 
compostas,papelão, fibra de borracha, 
isopor
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Os sistemas adesivos ricos em matéria sólida têm, a vantagem de um perigo 
de incêndio reduzido, menor consumo de adesivo e consumos de transporte 
reduzidos. Além disso, isto significa menos resíduos de embalagens.i
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. . .  A  B O M B A  C E R TA 
PARA CADA SOLUÇÃO DE SISTEMAS.

• transporte sem perdas de adesivos à base de solventes
• para adesivos com viscosidade reduzida até média
• para até cinco pontos de descarga de curto alcance

AS BOMBAS DE BAIXA PRESSÃO DA WIWA - AS NOSSAS 
RECOMENDAÇÕES

Na tabela em baixo encontre o modelo perfeito para a sua área de aplicação.

Grupo de produtos Solid High-Solid Super-High-Solid

Teor de sólidos ca. 50 % ca. 60 - 70 % > 70 %

Viscosidade até 500 mPas até 1.000 mPas > 1.000 mPas

até 3 pontos de descarga 146.1,8 146.1,8 146.1,8

4 - 5 pontos de descarga 146.1,8 150.3,5 150.3,5

até 50 pontos de descarga 375.03 375.03 375.03

> 50 pontos de descarga 600.03 600.03 600.03

Dados técnicos bomba de BP 146.1,8:

• Vazão máx. (60 ciclos por minuto): 8,76 l
• Relação de pressão: 1,8:1
• Pressão máx. de material: 14 bar

As designações das bombas são 
compostas pelo caudal (em cm3) e 
relação de pressão.i
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As pistolas de pulverização de adesivos precisam de configurações 
especiais de bicos/agulhas para impedir o cisalhamento e acumulação 
de material. 

A diferença entre um bico de tinta “normal” e um bico de coladá se 
ao fato de este ter um outro ângulo de selagem e de a construção dos 
bicos de material não apresentarem nenhuma secção cilíndrica.

Bico de tinta com secção cilíndrica Bico de cola com ângulo duplo

A PISTOLA CERTA
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Os materiais com elevado teor de 
sólidos são aplicados, de forma ideal, 
através da conduta do ar do bico de 
aço rotativo.

Graças ao bico de cola com ângulo duplo, o 
utilizador beneficia de uma alta segurança 
do processo e de poupança do material em 
comparação ao processamento com uma pistola 
de pintura comum.

i
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OS NOSSOS SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO

Solução de sistemas para baldes pequenos 
e postos de trabalho individuais

Solução de sistemas para 
tambores de 200 litros com 
um orifício para batoque

8

Adequado para:
• um ponto de descarga com baixo consumo

Componentes:
• Bomba de BP 146.1,8
• Kit de tubos flexíveis para ar comprimido e cola              

(código nº: 0669474)
• Regulador de ar comprimido
• Pistola de cola (código nº: 0520041)

Technical data:

• Vazão máx. (60 ciclos por minuto): 8,8 l
• Relação de pressão: 1,8:1

Código nº para o sistema completo: 0669685 (RS) / 0669762 (N)

• fácil manuseio

• alta taxa de deposição

• perfeito resultado de pulverização

Código Nº para o sistema 
completo com quatro pistolas:

Código nº para o sistema 
completo com duas pistolas:

Adequado para:
• um até quatro pontos de descarga           

com alto consumo

Componentes:
• Bomba de BP 146.1,8 com ligação               

para pistolas
• Kit de tubos flexíveis para ar comprimido              

e cola (código nº: 0669474)
• Pistola de cola (código nº: 0520041)

RS = Aço inoxidável, resistente à ferrugem e a ácidos     N = aço normal galvanizado, não inoxidável     R = Aço inox

O kit de tubos flexíveis e a pistola não estão incluídos nos códigos do sistema completo.i
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Solução de sistemas para containers 
intermédiários para mercadorias a granel de  
até 1000 litros
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Código nº para o sistema completo 600.06: 0669168 (R)

Adequado para:
• alimentação de cola central por tubulação circular
• até 50 pontos de descarga com alto consumo

Componentes:
• Bomba de BP 375.05 / 600.06
• tubo flexível de alimentação para ligação a uma 

tubulação circular de cola
• unidade de regulagem de retorno para pressão de 

material constante
• Regulador de ar comprimido
• Kit de tubos flexíveis para ar comprimido e cola            

(código nº: 0669474)
• Pistola de cola (código nº: 0520041)

Technical data:

• Vazão máx. (60 ciclos por minuto):  22,5 - 36 l
• Relação de pressão: 5:1 - 6:1

Código nº para o sistema completo 375.05: 0669167 (R)

• custos operacionais reduzidos graças à longa vida útil dos baldes 

• pouca troca de bidões graças à remoção dos bidões de grande capacidade

• ecologicamente correto graças ao número reduzido de geração de resíduos

Código Nº para o sistema 
completo com quatro pistolas:

Código nº para o sistema 
completo com duas pistolas:

0669506 (RS) / 0669760 (N)

0669505 (RS) / 0669761 (N)

Adequado para:
• um até quatro pontos de descarga           

com alto consumo

Componentes:
• Bomba de BP 146.1,8 com ligação               

para pistolas
• Kit de tubos flexíveis para ar comprimido              

e cola (código nº: 0669474)
• Pistola de cola (código nº: 0520041)

Technical data:

• Vazão máx. (60 ciclos por minuto): 
8,8 l

• Relação de pressão: 1,8:1
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C O L A S  D E  D I S P E R S Ã O
... AS SUAS PROPRIEDADES, VANTAGENS E DESVANTAGENS

Os adesivos de dispersão têm a vantagem de ser de fácil 
processamento (pulverizável, fundível e deslizante), apresentam uma 
boa estabilidade de armazenamento e custos de produção reduzidos. 
Por também serem à base de água, são especialmente ecológicos.

Os adesivos de dispersão, também designados de 
colas, cuja colagem ocorre através da evaporação 
da água. Ao fazer isto, os seus componentes 
adesivos poliméricos passam para uma película, 
assim atingindo a sua eficácia adesiva. Tanto 
existem formulações como adesivo molhado  
como também como adesivo de contacto.
Em comparação aos solventes, a água evapora 
muito lentamente. O adesivo só está, então, fixo, 
quando a água tiver completamente evaporada. 
Além disso, os adesivos de dispersão precisam 
sempre de um elemento ligado absorvente, p. 
ex., madeira, papelão ou couro. As propriedades 
de preenchimento de lacunas dos adesivos de 
dispersão são, contudo, frequentemente melhores 

devido ao alto teor de sólidos de 50 - 75 %.
Importante ter em mente de que a dispersão 
diminui na junta graças à evaporação de água.
Áreas de aplicação típicos incluem a indústria de 
processamento de madeira, a indústria de papel 
e de embalagem ou o setor automobilistico e 
eletrônico. Este tipo de adesivo é especialmente 
adequado para colagens de extrema tensão. Por 
norma, é suficiente uma aplicação unilateral.
Na realidade, os adesivos de dispersão apresentam 
uma resistência limitada à humidade e deformação 
térmica. Ambas podem ser melhoradas através da 
adição de um agente de ligação com isocianatos 
ou de um agente endurecedor à base de sal.

Os adesivos de dispersão são utilizados para colar, por exemplo, decks de navio em madeira. Aqui é promovida a 
resistência do adesivo à água.

10

i
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O NOSSO SISTEMA DE PROCESSAMENTO

Solução de sistemas para baldes pequenos

Adequado para: Componentes:
• um ponto de descarga com baixo 

consumo
• Bomba de membrana
• Kit de sucção
• Kit de tubos flexíveis para ar 

comprimido e cola 
• Pistola de cola HVLP ou pistola  

de extrusão
• opcional: balde de alimentação 

ou vaso de pressão de material

11

Colocamos à sua disposição 
um sistema que dê resposta 
aos seus requisitos 
pessoais. Fale conosco!

i
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REVESTIMENTOS P/ UNDERBODY
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Os revestimentos do piso, também 
conhecidos como proteção de piso ou 
isolantes de som, têm essencialmente 
as seguintes funções: Destinam-se a 
preservar o contrapiso de um objeto, 
protegendo-o contra a queda de 
pedras, ataques de ferrugem ou outras 
condições climáticas. Outra tarefa do 
material é reduzir o ruído no interior. 
Geralmente, o material do revestimento 
do piso é feito de uma mistura, livre 
de solventes, de polímeros em pó à 
base de PVC, de um plastificante assim 
como de aditivos e agentes de volume.

Para uma maior proteção, por vezes 
é aplicada uma tinta adicional ou 
ceras especiais.

A proteção do piso também pode ser 
combinada com a selagem de juntas 
e é importante, p. ex., na construção 
de carroçarias, de contentores ou de 
veículos (ferroviários).

Por norma, o produto é pulverizado. 
Devido à velocidade de aplicação 
relativamente elevada e à ampla 
largura de pulverização, Airless ou Air-
Combi são frequentemente os métodos 
de pulverização selecionados. No 
entanto, também é possível uma 
aplicação por extrusão.

R E V E ST I M E NTO S  P /  U N D E R B O D Y
... AS SUAS PROPRIEDADES, VANTAGENS 
E DESVANTAGENS

A velocidades de 200 km/h ou mais, o fenômeno da coleta de lastro pode 
danificar seriamente os vagões. Os trens de alta velocidade em particular, 
alguns dos quais podem atingir velocidades de mais de 300 km/h, podem ser 
seriamente danificados e forçados a serem colocados fora de serviço.

Os sistemas de alta qualidade de proteção do piso e do isolamento podem 
evitar tais falhas.

VOCÊ SABIA?

A coleta de lastro se refere não apenas a pequenas pedras sendo giradas para cima 
do leito da via, mas também se refere a pedaços de gelo que se destacam da parte 
inferior de um trem e se estilhaçam no leito da via.i
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System solution for direct suction from a 200 liter (55 gal.) container

OS NOSSOS SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO

Código nº para o sistema completo 375.09,5: 0669499 (N)
Código nº para o sistema completo 150.8:      0669500 (N)

Adequado para: Componentes:
• um ponto de descarga • Bomba de BP 150.8 / 

375.09,5
• Kit de tubos flexíveis para 

ar comprimido e cola 
• Regulador de ar comprimido
• Mastic gun

Technical data:

• Vazão máx. (60 ciclos por minuto): 9 - 22,5 l
• Relação de pressão: 8:1 - 9,5:1

14
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System solutions for 30 to 200 liter 
(8 to 55 gal.) containers
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Código nº para o sistema completo: 0669501 (N)

Adequado para: Componentes:
• um ponto de 

descarga com baixo 
consumo

• HP-Pump 14.33
• Material hose
• Regulador de ar 

comprimido
• Airless gun

Technical data:

• Vazão máx. (60 ciclos por minuto): 0,8 l
• Relação de pressão: 33:1

Adequado para: Componentes:
• several delivery 

points
• HP-pump 275.49
• Suction kit
• Material hose
• Maintenance unit
• Airless gun

Technical data:

• Vazão máx. (60 ciclos por minuto): 16,5 l
• Relação de pressão: 49:1

Código nº para o sistema completo: 0669502 (RS)

Viscosidade do 
material
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Solução de sistemas para a sucção direta a partir de um tambor de 200 litros

OS NOSSOS SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO
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Código nº para o sistema completo pistola para massas: 0669503 (R)
Código nº para o sistema completo pistola de extrusão: 0669504 (R)

Adequado para: Componentes: Technical data:
• um a dois pontos de 

descarga
• Spraying or extrusion

• Bomba de BP
• Kit de tubos flexíveis para ar comprimido e 

cola com todas as ligações
• Regulador de ar comprimido
• Elevador de coluna dupla
• Prato indutor
• Pistola para massas ou pistola de extrusão

• Vazão máx. (60 ciclos 
por minuto): 22,5 l

• Relação de pressão: 
9,5:1 (com bomba de 
BP 375.09,5)
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System solutions for small and large containers
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Código nº para o sistema completo sobre rodas: 0669497 (R) 
Código nº para o sistema completo fixo: 0669498 (R)

Adequado para: Componentes: Technical data:
• um a dois pontos de descarga • Bomba de AP

• Tubo flexível de material
• Unidade de manutenção
• Elevador de coluna dupla
• Prato indutor
• Pistola Airless

• Vazão máx. (60 ciclos por 
minuto): 16,5 l/min

• Relação de pressão: 75:1

Código nº para o sistema completo pistola para massas: 0669503 (R)
Código nº para o sistema completo pistola de extrusão: 0669504 (R)
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COLAGEM DE MATERIAIS DE ALTA VISCOSIDADE

18
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W I W A  V U L K A N  G X

• Fabricação de máquinas e veículos
• Aviação
• Indústria marinha e offshore
• Indústria madeireira e do 

mobiliário
• Energia eólica
• Construção de veículos ferroviários
• Construção de janelas e de portas
• Indústria eletrônica
• Produtos de linha branca como 

eletrodomésticos 
• Sistemas para óleos e graxa 

lubrificante

• Indústria de embalagens
• Indústria da construção
• Indústria química
• Fabrica de tintas e vernizes
• Fabrica de produtos de silicone
• Aplicações para underbody
• Sistemas de enchimento dos cartuchos
• Processamento de adesivos e de 

poliuretano

As bombas de extrusão WIWA VULKAN 
GX para o transporte, dosagem e 
aplicação de adesivos, materiais 
isolantes e selantes apostam agora 
também no novo motor pneumático 
WIWA GX. Este destaca-se pela sua 
estrutura totalmente metálica, uma 
distribuição otimizada do ar durante 
o funcionamento para minimizar 
a formação de gelo durante o 
funcionamento contínuo e um menor 
nível de ruído.

A gama de bombas de extrusão inclui  
seis classes de potência de um 
total de 22 bombas com diferentes 
potências de bombagem e relações 
de pressão, sendo, então, uma das 
séries mais abrangentes a nível 
mundial.

É complementada por uma vasta 
gama de acessórios como, p. ex., 
fixações ao solo, elevadores de 
uma coluna e de coluna dupla 
em diferentes tamanhos, pratos 
indutores e tampas-guia em todos 
os tamanhos e versões, assim como 
elementos de aquecimento e outros 
conjuntos de montagem. Graças a 
estes kits de montagem, um sistema 
adequado pode ser configurado para 
quase todas as áreas de aplicação. 

Para esta tarefa pode ser utilizado 
o nosso configurador que está 
representado de forma simplificada 
na página 26/27. Além disso, 
concretizamos as mais diferentes 
soluções específicas de acordo com 
as suas exigências.

DESENVOLVIMENTO COMPROVADO

ÁREAS DE APLICAÇÃO MAIS IMPORTANTES
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OS ADESIVOS MAIS IMPORTANTES

OS VEDANTES MAIS IMPORTANTES

Os vedantes (no setor da construção também designados de componentes de vedação) funcionam 
como um tipo de impermeabilização mecânica que evita a fuga de líquidos através de superfícies, 
juntas ou aberturas. Na prática, podem estar sujeitos a movimentos e, por isso, devem aderir bem para 
cumprir a sua função. Se um vedante corresponder à definição da norma DIN EN 923, o mesmo será 
atribuído aos adesivos. Exemplos de vedantes mais populares:

Um adesivo é uma substância não metálica que está na posição de ligar materiais através da adesão 
de superfície (= adesão) e da sua resistência interior (= coesão). Além do seu efeito de transmissão 
de carga, os adesivos podem assumir outras funções, p. ex., amortecimento de vibrações, proteção 
contra corrosão ou isolamento ou condutibilidade térmica e elétrica. São especialmente utilizados 
com maior frequência:

• Adesivos de silicone
• Adesivos de poliuretano e de PUR
• Adesivos híbridos
• Adesivos de butilo

• Adesivos de polímeros
• Adesivos de acrilato
• Adesivos de epóxido

• Vedantes de silicone
• Vedantes de poliuretano
• Vedantes híbridos

• Vedantes de butilo
• Vedantes de polímeros

• excelentes desempenhos, mesmo em áreas de aplicação mais exigentes e em funcionamento contínuo

• resultados precisos graças à pulsação reduzida

• fluxo uniforme do material

PORQUÊ WIWA VULKAN GX?

2020

Quando comparados com os vedantes, os adesivos criam, por norma, uma ligação mais 
forte com a superfície sobre a qual foram aplicados. No geral, tanto os diferentes vedantes 
e adesivos diferenciam-se entre si, p. ex., pela sua elasticidade, tempo e modo de 
processamento, resistência a influência externas ou aderência a diferentes superfícies.

i
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Modelo 79.45

Modelo 134.72

Modelo 300.62

Modelo 580.35

TEMOS AS MELHORES BOMBAS PARA ISSO.
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CONHECE O SEU MATERIAL E A 
QUANTIDADE DE APLICAÇÃO NECESSÁRIA.

O gráfico situado acima destina-se exclusivamente para a sua 
orientação. A capacidade de bombagem efetiva pode divergir.i
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A U TO M AT I Z A D A
ALIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO 
DE MATERIAL. TUDO NO 
MESMO FORNECEDOR

A WIWA entregou uma bomba da série VULKAN versão 
de 200 litros (modelo 134.54) como uma bomba de 
alimentação, bem como quatro válvulas de saída de 
agulha WIWA 250 controladas pneumaticamente para um 
integrador de sistema que fabrica uma máquina para a 
colagem automática de tiras de portas de madeira.

22
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Adequado para: Componentes: Technical data:
• um a vários pontos de descarga • Bomba com êmbolo

• Tubo flexível de material
• Material pressure regulator
• Elevador de coluna dupla
• Prato indutor
• Pistola automática

• Vazão máx. (60 ciclos por minuto): 
4,7 - 34,8 l

• Relação de pressão: 14:1 - 72:1

• maior durabilidade da bomba uma vez que as vedações superiores estão pré-tensionadoa por mola

OS NOSSOS SISTEMAS PARA PROCESSAMENTO

24

Modo automático

• de fácil manutenção

• arranque suave da bomba com pressão de entrada de ar abaixo de 1 bar

Solução de sistemas para baldes de 20 litros
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Solução de sistemas para baldes de 200 litros

Adequado para: Componentes: Technical data:
• um a vários pontos de 

descarga
• Bomba com êmbolo
• Tubo flexível de material
• Unidade de manutenção
• Elevador de coluna dupla
• Prato indutor
• Pistola Airless ou pistola de 

extrusão

• Vazão máx. (60 ciclos por 
minuto): 4,7 - 34,8 l

• Relação de pressão:        
14:1 - 72:1

Modo manual
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Tubulação de saída

Regulador de pressão do material

• Tubos flexíveis também 
disponíveis aquecidos

Lagarta para cabos

Componentes principais

Acessórios

Versões

Bombas de extrusão

• 79.24 (N/R)
• 79.54 (N/R)
• 134.16 (N/R)
• 134.26 (N/R)
• 134.54 (N/R)
• 134.72 (N/R)

• 330.29 (N)
• 330.40 (N)
• 330.62 (N)
• 580.23 (N)
• 580.35 (N)

Tampa-guia/prato indutor

• Aquecida
• Revestida de teflon

Embalagens 

• Balde pequeno
• Tambor de 200 litros

Elevadores

• 0,3 t + 0,75 t para 
baldes pequenos

• 0,75 t + 3 t para 
tambor de 200 litros

Opções

(também disponíveis aquecidas)

DIVERSIDADE MODULAR ...
... NA WIWA VULKAN GX 

Despressurização

4

3

2

1

A lagarta garante o raio de 
curvatura mais pequeno permitido 
dos tubos flexíveis, assim 
protegendo-os contra danos.

i
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Operação

• Comando com 1 mão
• Comando com 2 mãos

1

4

2
Pistolas

• Pistolas de extrusão
• Pistolas AirCombi
• Pistolas Airless

6

6

Monitorização

• Mensagem de barril quase vazio
• Mensagem de barril vazio 

com desativação
• Mensagem de barril vazio 

sem desativação

5

5

3

Os nossos sistemas também estão disponíveis sobre rodas. 
Entre em contacto connosco, caso tenha quaisquer perguntas 
relativas à sua configuração individual.i
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APROVEITAR TODO O POTENCIAL DA SÉRIE DE POTÊNCIA 
C O M  P R ATO S  I N D U TO R E S  A D E Q U A D A S  . . .

28

• Com aquecimento elétrico ou revestimento PTFE sob encomenda

• Fluxo constante de produtos porque evita a formação de espaços e cavitação

• Proteção do conteúdo do balde contra humidade, pó ou endurecimento por exposição ao ar

Tamanho dos baldes e tambores Diâmetro interior Potência de aquecimento (opcional)
Baldes de 20 até 80 litros 280 - 380 mm 1000 - 2000 W

Tambor de 200 litros 571,5 mm 2100 W

 Pratos indutores de quantidade residual 
otimizada para baldes pequenos

Os pratos indutores possuem um O-ring e ajustam-se aos bidões 
cilíndricos. São, então, apenas adequadas para um diâmetro interior 
especial do bidão.

 Pratos indutores standard para 
tambores grandes

Pratos indutores e tampas-guia WIWA, de 
aquecimento elétrico, oferecem a vantagem de 
também permitirem processar sem problemas 
materiais de elevada viscosidade.

i
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. . .  E  TA M PA S - G U I A

As tampas-guia destacam-se por uma junta com rebordo.
Estão concebidas para baldes cónicos e, de forma correspondente, 
também para diferentes diâmetros interiores de baldes.

Tampa-guia com aba de vedação dupla para 
baldes grandes ou tambores 

Tampa-guia de quantidade residual 
otimizada para baldes grandes ou tambores

O equipamento com revestimento PTFE é de fácil limpeza, uma 
vez que na superfície não aderente e lisa resta pouco material. 
Também é extremamente resistente a substâncias abrasivas, que 
contenham álcool ou substâncias oleosas.

i

Também oferecemos naturalmente outros 
tamanhos sob encomenda.i

Tamanho dos baldes e tambores Diâmetro interior Potência de aquecimento (opcional)
Baldes de 20 até 80 litros 280 - 380 mm 1000 - 2000 W

Tambor de 200 litros 571,5 mm 2100 W
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R E G U L A D O R  D E  P R E S S Ã O  D O  M AT E R I A L 
PARA SELANTES, ADESIVOS E LUBRIFICANTES

Regulador de pressão manual do material 

• Pressão de entrada do material: max. 400 bar
• Range de regulagem: 10 - 320 bar
• Entrada de material: G 3/4‘‘
• Versão com êmbolo
• Código nº: 0669404
• adequado para materiais de viscosidade 

média até alta (p. ex. massa lubrificante, 
mástique)

Regulador de pressão manual do material 

• Pressão de entrada do material:            
100 bar (código nº: 0651610), 
250 bar (código nº: 0651609),                         
400 bar (código nº: 0643777)

• Range de regulagem: 20 - 100 bar /           
20 - 250 bar / 20 - 400 bar

• Entrada de material: G 3/8‘‘
• Versão com êmbolo
• adequado para materiais de viscosidade baixa 

até média (p. ex. massa lubrificante, silicone)

Para uma dosagem uniforme

Em termos gerais, o regulador de pressão do material assegura que no lado de saída de 
um sistema não seja excedida uma pressão de saída específica ou que seja alcançada 
a pressão de serviço necessária, mesmo se no lado de entrada prevalecerem diferentes 
pressões. Além disso, são compensadas as pulsações que possam ocorrer no transporte 
de material através das bombas. Assim é possível assegurar um fluxo uniforme do 
material e a qualidade da aplicação permanece estável. 

30

Regulador para sistemas 
de operação manual

Todos os códigos descrevem os respectivos 
reguladores de pressão do material sem conjuntos 
de montagem (tubos flexíveis, bico duplo etc.).i
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Regulador de pressão do material pneumático

• Pressão de entrada do material: max. 400 bar
• Pressão de saída do material: 25 - 275 bar
• Entrada de material: G 3/4‘‘
• Versão com assentamento da esfera
• Código nº: 0669401
• adequado para materiais de viscosidade 

média até alta e também sensíveis à 
humidade

Ao processar meios autolubrificantes, como graxa, óleo e silicones de 1 e 2 componentes, reguladores 
de pressão de material com pistões são preferidos. A câmara da mola é selada por um selo mecânico.

Os reguladores de pressão do material com membrana são utilizados particularmente em meios 
reativos, sensíveis à humidade e abrasivos como resinas base epóxi, poliuretanos e muitos outros 
materiais. A vedação da câmara ocorre através de uma membrana.

31

Regulador de pressão manual do material 

• Pressão de entrada do material: max. 400 bar
• Range de regulagem: 4 - 50 bar /          

15 - 150 bar
• Entrada de material: G 3/8‘‘
• Versão com membrana (código nº: 0669348), 

versão com êmbolo (código nº: 0669701)
• adequado para materiais de viscosidade 

baixa até media assim como materiais 
abrasivos (p. ex. epóxi/PU)

Regulador para sistemas 
automáticos
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AS NOSSAS PISTOLAS PARA A P L I C A Ç Ã O  M A N U A L

• manuseio flexível

• gatilho suave para dois ou quatro dedos

• mobilidade ideal graças à junta articulada com rolamentos de esferas

32

WIWA 250 D (500 D)

• Pressão de entrada do material: 300 bar 
(500 bar)

• Entrada de material: 1/4‘‘ NPSM /      
3/8‘‘ NPSM

• Bico de saída (código nº: 0669649)

Código nº WIWA 500 D: 0015016

WIWA 250 D (500 D)

• Pressão de entrada do material: 
300 bar (500 bar)

• Entrada de material: 1/4‘‘ NPSM /      
3/8‘‘ NPSM

• Agulha de saída (código nº: 0669650)

Código nº WIWA 250 D: 0015032

Aplicação por extrusão

Código nº WIWA 500 D: 0015016
Código nº WIWA 250 D: 0015032

Os bicos ou agulhas de saída devem ser 
encomendados adicionalmente para a pistola.i
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Pistola de extrusão

• Pressão de entrada do material:                
350 bar

• Entrada de material: 3/8‘‘ NPSM
• Bico ajustável (inclusive)

Código nº: 0520012
WIWA 250 D (500 D)

• Pressão de entrada do 
material: 300 bar

• Entrada de material:        
1/4‘‘ NPSM

• Junta articulada (inclusive)

33

SprühauftragAplicação por pulverização

Código nº WIWA 500 D: 0015016
Código nº WIWA 250 D: 0015032

Aplicação por extrusão
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AS NOSSAS PISTOLAS PARA A P L I C A Ç Ã O  A U TO M Á T I C A

• construção robusta

• utilizável com e sem circulação

• possibilidade de ligação para dispositivo de fechamento pneumático para uma aplicação ainda mais exata e rápida

34

Pistola automática WIWA 225

• Pressão de entrada do 
material: 225 bar

• Entrada de material: 1/4‘‘ NPSM
• Tamanho da agulha: 3 mm / 

4 mm

Código nº: 0646339Código nº: 0630876

Pistola automática WIWA 250

• Pressão de entrada do material: 
250 bar

• Entrada de material: 1/4‘‘ NPSM
• Tamanho da agulha: 4 mm

Aplicação por extrusãoAplicação por pulverização
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Válvula de saída de agulha WIWA 250

• Pressão de entrada do material: 
250 bar

• Entrada de material: 1/4‘‘ NPSM
• Tamanho da agulha: 2,5 mm

Válvula de dosagem WIWA

• Pressão de entrada do material:             
3 - 20 bar (código nº: 0669730) /          
3 - 50 bar (código nº: 0669740)

• Entrada de material: 1/4‘‘ NPSM
• Tamanho da agulha: 2,5 mm       

(também disponível 1 mm ou 4 mm)
• Range de dosagem: 0,001 - 3 cm3 /           

0,003 - 0,2 cm3

Aplicação de dosagem

Código nº: 0669171

• possibilidade de ligação para dispositivo de fechamento pneumático para uma aplicação ainda mais exata e rápida

Aplicação por extrusão

Overdose ou sobredosagem praticamente 
impossível: Com a válvula de dosagem WIWA 
é possível definir exatamente a quantidade 
de aplicação antes do processo de dosagem.

i



Sede e Produção - Alemanha

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Gewerbestraße 1-3

35633 Lahnau, Alemanha

Endereço para visitantes: Georg-Ohm-Straße 12

35633 Lahnau, Alemanha 

Telefone: +49 (0) 6441 609-0

www.wiwa.de

WIWA EUA

WIWA LLC – EUA, Canadá, América-Latina

107 N. Main St.

P.O. Box 398, Alger, OH 45812

Tel.: +1-419-757-0141

Fax: +1-419-549-5173

Sem custos: +1-855-757-0141

www.wiwausa.com

WWW.WIWA.COM

WIWA DUOMIX PU HX, sistemas 
hidráulicos de pulverização de 
multi-componentes

WIWA FLEXIMIX 2, sistemas 
eletrônicos de pulverização de 
multi-componentes

WIWA DUOMIX, sistemas 
pneumáticos de pulverização de 
multi-componentes

WIWA DUOMIX 333 PFP ATEX, para a aplicação 
de materiais de proteção contra incêndios em 
locais classificados como perigosos

WIWA HERKULES 333 GX, sistemas 
de pulverização de tinta Airless

WIWA VULKAN GX, sistemas de
extrusão pneumática

A extensa gama de produtos da WIWA abrange sistemas de 1, 2 e 3 componentes 
para o transporte, revestimento e colagem em utilização industrial. Adequada 
para grandes superfícies, viscosidades elevadas e revestimentos para aplicações 
marítimas e offshore. Ideal para proteção anticorrosiva, para a selagem de 
superfícies, proteção passiva contra o fogo, para construção de estruturas em aço 
e pavilhões, bem como para todos os revestimentos industriais.
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GAMA DE EQUIPAMENTOS


