
u-TAH  Universal Cartucho
O cartucho de 2 componentes compatível com qualquer pistola para cartucho standard de silicone.

Aceda e aumente a sua quota de mercado com o cartucho
universal u-TAH-O Único cartucho de 2 componentes de-
senhado para ser utilizado com pistolas para cartuchos
standard de silicone. 

Características
• Adapta-se as pistolas para cartuchos standard de silicone de 310ml

(1/10 gal.) NÃO é necessário nenhuma pistola dispensadora especial
de 2 componentes

• Rácios 1: 1, 2: 1 e 10: 1 Opções

• Pré montado e testadas na fabrica a 100% 

• Cheio sem problemas

• Desenho Ecológico que minimiza os resíduos

• Fecho fácil

• Utiliza-se com misturadores de parafusos standard completos

Enchimento rápido e fácil
O cartucho universal é preenchido através da saída do cartucho,e em
seguida instala-se o fecho da porca 

Temos desenvolvido técnicas próprias especiais para levar a cabo a oper-
ação de preenchimento de forma rápida e económica, e temos  também
protocolos de engenharia estabelecidos com os fornecedores de
maquinas em todo o mundo.

Se você prefere ter os seus cartuchos de preenchidos por um fornecedor
externo, podemos proporcionar uma lista dos embaladores autorizados do
Cartucho Universal.

"Estamos orgulhosos em  estar associados com a  EFD, tanto como cliente, como 
embaladores qualificados dos cartuchos da  EFD. Os produtos da Nordson EFD 
permitem-nos oferecer aos nossos clientes soluções de embalagem adequadas, 
a o preço correto, e o nosso cartucho universal é o melhor cartucho que você 
alguma vez utilizou". 

Andrew Lucas, Director General
ALH Sistemas fabrica epoxi e resinas de poliuretano
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Misturadores EFD
A seleção do misturador é critica quando se trata de curar adesivos
e selantes bicomponentes. A EFD oferece uma ampla gama de
misturadores estáticos com diâmetros e comprimentos, diferentes
furos e geometrias, para satisfazer as necessidades das distintas
aplicações. Os benefícios incluem:

• Misturadores superiores de comprimento mais curto

• O operador pode estar mais perto da peça de trabalho

• Desenhos e stocks a medida  

Os compartimentos do cartucho universal u-TAH têm um compo-
nente em frente ao outro. O pistão no centro esta

fixo. A medida que a zona interior é 
empurrada para a frente, o fluido de 

cor amarela é extrudida no tubo central,
através da saída do cartucho, e no 

misturador. Ao mesmo tempo, o pistão
móvel faz com que o liquido azul seja

extrudido através da saída do cartucho e
do misturador.

pistão paradopistão móvel

CARTUCHO COMPLETO

CARTUCHO MEIO CHEIO

CARTUCHO VAZIO

Mais elementos no
mesmo espaço

Para vendas e serviços Nordson EFD em mais de 40 países, 
contacte EFD ou consulte o nosso site
www.nordsonefd.com/pt.

Brasil
Al. Aruanã 85 - Barueri - SP, CEP 06460-010

+55 11 4195 2004 r. 281/284

brasil@nordsonefd.com

Portugal
Rua Sidónio Pais 34, 4475-498 Nogueira da Maia

+351 22 961 9400; portugal@nordsonefd.com

Global
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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Como funcionam?

Misturadores EFD Turbo
• 21 elementos para uma mistura completa

• 20% menos que os misturadores comparáveis

• Menos resíduos retidos


