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Distribuímos os jatos para operar com gelo seco, bem como os equipamentos para produção
dos pallets de gelo da marca M.E.C da Itália.

Principais aplicações
• Automação: máquinas de montagem, transferência, correias transportadoras de diferente tipos, carrinhos
carregadores.
• Automotivo: moles para faróis, parábola de veículos, limpeza de veículos, limpeza do motor e de engrenagens,
câmaras de combustão.
• Química: silos, containers, reservatórios de armazenagem, reatores químico.
• Elétrica: manutenção de transformadores elétricos, limpeza do interior de painéis elétricos, turbinas, turbogás.
• Ambiental: grafites em paredes, “goma de mascar” de pavimentos, poluição, pó, sujeira, graxa, óleo. Ideal para
a limpeza e conservação de monumentos, “limpeza a seco” de cadeiras de escritório e poltronas, limpeza do
interior de oficinas industriais pré-fabricadas.
• Indústria alimentícia: recipientes de alimentos, reservatórios de armazenagem, correias transportadoras de
alimentos, moldes de alimentos (wafer, chocolates, bolos, etc), tiras metálicas de fornos (biscoitos, bolachas),
máquina de embalagem de alimentos (café, molho, etc), limpeza de moldes de garrafas PET.
• Fundição: limpeza de “conchas” de fundição, limpeza de “caixas de macho”.

CMV CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA.
Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Rússia.
Av. das Indústrias, 940 - Distrito Industrial. CEP: 94930-230 - Cachoeirinha, Rio Grande do Sul.

Jateamento com gelo seco

cmv.com.br cmv@cmv.com.br 51 3041.6633

• Manutenção: remoção de tinta em sinalização e peças não removíveis.
• Mecânica: máquinas-ferramenta, centros de trabalho, ventiladores grandes.
• Naval: cozinha de navio, tubos de ventilação.
• Marinha: pintura anti-vegetativa de barcos.
• Pintura: transportadores de avião, correias transportadoras, cabine de pintura a líquido, interior de fornos de
polimerização, túnel de desengraxe de fósforo, remoção de pintura por fabricantes.
• Plástico: parafusos e filtros de extrusores de plástico.
• Indústria editorial: prensa de impressão (rotogravura e flexografia), rolos para impressão em off-set.
• Ferrovias: limpeza do interior de vagões ferroviários, manutenção do sistema de condução elétrico de trens.
• Borracha: moldes de pneus, moldes de produção de artigos de borracha (juntas, luvas, correias, bloco silencioso).
• Transporte: limpeza do interior da caminhões, veículos e containers.

Especificações
Pressão de trabalho

2,5 - 8,5 bar

Consumo de ar comprimido 3,1 a 4,2 cm/minuto a 6 bar
Capacidade de gelo seco

40 kg

Consumo de gelo seco

de 30 a 60 kg/h

Tamanho

300 x 420 x 800 mm

Peso

35 kg (31 + 4 tubos)

Ar livre

1" BSP

Operação

Venturi duplo

Abastecimento

Microblast

Aço para construção

304

Pistola “Coax”

com tubos de 3,5 metros e mangueira

Lubrificação

Kit
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