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Máquinas de limpeza de peças
Lavagem de peças sujas com hidrocarbonetos 
como óleos e gorduras.

Máquinas de limpeza de pincéis e acessórios de pintura

Base diluente 
(Raviol)

Lavagem de pincéis 
e acessórios de pintura

Lavagem Manual Lavagem Automática

Base aquosa
(Vesúvio)
(Exagon)

Base aquosa
(EcoPaint)

Base diluente 
(EcoPaint)

Lavagem de peças

Base Aquosa
(Washer)

(Ultra Sons)

Lavagem Automática

Base Solvente
(Raviol)

(Top Cleaner)

Base Aquosa
(Vesúvio) 
(Exagon)

(High Pressure) 

Lavagem Manual



Máquinas de limpeza
Lavagem manual (base solvente)
A Top Cleaner/Raviol é um equipamento 
para lavagem manual de: 
· Peças sujas com hidrocarbonetos ou;
· Pincéis e acessórios para a pintura.
A solução utilizada é de base solvente. 

A máquina é constituída por um tanque de lavagem 
com pincel através do qual o líquido de lavagem 
é recirculado. Possuem pistola de ar comprimido 
para secagem da peça.
A Top Cleaner pode ser elétrica ou pneumática.
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Máquinas de limpeza
Lavagem manual (base aquosa)
A Exagon/Vesuvio é um equipamento para 
lavagem manual de:
· Peças sujas com hidrocarbonetos;
· Pincéis e acessórios para a pintura.

As soluções utilizadas são exclusivamente 
de base aquosa alcalina e funcionam a quente. 
A máquina é constituída por um tanque de lavagem 
com pincel através do qual o líquido de lavagem 
é recirculado. Possuem pistola de ar comprimido 
para secagem da peça.

High Pressure (base aquosa)
A High Pressure é uma opção eficaz para a lavagem 
de peças através de uma solução de base aquosa 
a alta pressão. A solução pode chegar aos 60ºC e com 
um jacto de água que torna a lavagem mais eficiente 
e rápida.
É um equipamento com estrutura em aço inoxidável, 
alimentação de 220V, possui pistola de ar para 
secagem final da peça, tem capacidade de suporte 
até 40 kg, funcionamento entre 6-10 Bar, capacidade 
do reservatório de 90 Lts com filtração da 
recirculação do produto.
 
Ultrasons (base aquosa)
Esta tipologia de equipamentos é utilizada para 
uma limpeza em pormenor com a garantia da 
eficácia de lavagem automática em peças com 
cavidades ou difícil acesso.
É uma máquina automática com um cesto de 
imersão das peças que pode variar a sua 
capacidade do reservatório (80 Lts/180 Lts/ 300 Lts) 
consoante as necessidades de cada casa.
Tem uma estrutura em aço inoxidável, alimentação
de 380 W, cesto de imersão, regulação da temperatura 
e secagem final através de mangueira de ar.
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Máquinas de limpeza de pinceis e acessórios 
de pintura  – Lavagem automática 
A Ecopaint é um equipamento de lavagem 
automática e manual, de pistolas e acessórios
de pintura.  Funciona com base solvente ou através 
de uma solução aquosa alcalina, sendo por isso 
adequada para pistolas de base solvente ou aquosa.

Características do equipamento:
· Estrutura de aço inoxidável;
· Bomba pneumática;
· Pincel de secagem de ar comprimido;
· Solução limpa em circuito fechado;
· Base de lavagem com um depósito para 
operações de lavagem automática.

Máquinas de limpeza de peças 
Lavagem automática (base aquosa)
A Washer é um equipamento para lavagem 
automática de peças sujas com hidrocarbonetos 
como óleos e gorduras. Trabalha exclusivamente 
com detergente de base aquosa alcalina. 

Características do equipamento:
· Lavagem automática a quente com detergente 
de base alcalina;
· Estrutura de aço inoxidável;
· Sensor de corte que desliga motores sempre 
que a tampa é aberta;
· Corrente trifásica;
· Painel de controlo para as condições gerais 
(rotação do cesto, termostato, resistência)
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Geral
Carmona – Azeitão
Monte dos Bijagós – Brejos de Azeitão
2925-201 Azeitão
Telefone: 212 197 250
geral@carmona.pt
comercial@carmona.pt

Carmona – Ovar
R. de Moçambique, Lote 30
3880-106 OVAR
Telf: +351 256 579 330 
geral@carmona.pt
comercial@carmona.pt


