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1.   Montando para uso

1. Posicione a base do Misturador Pneumático de 20 Lts ( posição 1 ) em uma superfície plana.
2. Encaixe a abraçadeira de segurança ( posição 2 ) na base do misturador.
3. Coloque a abraçadeira superior ( posição 3 ) no tubo da base do misturador, fixe-a.
4. Fixe o suporte do motor ( posição 4) na abraçadeira, utilizando a tampa da abraçadeira. 
5. Regule a altura da abraçadeira de segurança e do suporte do motor.
6. Para fixar as abraçadeiras utilize o parafuso maniplo.
7. Com o objetivo de garantir uma maior segurança do manuseio, fixe a base do misturador ( posição 5).

Atenção
Este produto foi desenvolvido para a utilização em misturas de tintas ,

 com o objetivo de atender necessidade e praticidade do cliente, garantindo uma  homogenização da  
tinta a ser utilizada. 
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2.   Mangueiras

• Conecte a alimentação de ar na conexão reta de 10mm ( posição 1 ).

• Conectar a mangueira Azul de 10mm de diâmetro externo ( posição 2 ) no cotovelo engate rápido 
( posição 3 ) localizado na parte superior do Regulador de ar e o outro extremo ( posição 4 )na 
conexão reta   ( posição 5 )localizada na lateral do motor pneumático.

Atenção
Como cada procedimento apresenta particularidades, é altamente recomendável que siga as  

recomendações do manual,sendo que a CETEC não se responsabiliza por qualquer dano humano ou  
material decorrente de um procedimento inadequado.
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3. Especificações técnicas

Misturador 20 lts Pneumático

 O Agitador 20 Lts possui componentes ergonômicos basculantes, sistema de regulagem de altura e
inclinação , com o objetivo de obter uma mistura.

*Prática
*Rápida

*Sem sujeiras
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POTÊNCIA TORQUE ROTAÇÃO PRESSÃO DE AR CONSUMO DE AR PESO
0,5 HP 0,7 nm 10 l/s 5kGMín: 500 RPM Máx:5000RPM Mín: 3 BAR Máx: 7 BAR
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4. Colocando a lata de tinta.

• Verifique se o equipamento esta totalmente desligado.
• Solte o maniplo de subida do motor ( posição 1 ).
• Insira a lata de tinta aberta encima da base do misturador.
• Centralize o motor na lata e ajuste o parafuso maniplo ( posição 2 )
• Ajuste a altura sendo que a hélice não deve tocar na parte inferior da lata e aperte o maniplo 

( posição 1 ).

Importante!
É obrigatório a utilização de óculos de segurança, devido ao riso de respingar material.
Para realizar estes procedimentos este equipamento deve estar totalmente desligado,

sendo que a Cetec não se responsabiliza por qualquer
dano humano ou material causado por uma utilização inadequada.
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5. Colocando em funcionamento

• Verifique se o regulador de ar ( posição 2 ) esta totalmente fechado.

• Ligue o Agitador 20Lts  abrindo a válvula esfera ( posição 1 ), localizada ao lado do suporte do 
motor.

• Gire o regulador de ar sentido horário lentamente até adquirir a velocidade desejada, visualizando o 
manômetro ( posição 3 ) para obter mais precisão na regulagem.

Verifique se o conteúdo ou produto do recipiente esteja em perfeitas condições, 
para evitar contratempos na hora da utilização.

RECOMENDAÇÕES

     Para utiliza este equipamento, recomendamos que utilize os equipamentos de segurança,

sendo que a Cetec não se responsabiliza por qualquer 

dano humano ou material causado por uma utilização inadequada. 

• Uso obrigatório de filtro de linha (filtro de ar).

• Colocar diariamente 5 gotas de óleo para turbina na entrada do ar.

• Evitar bater o Eixo.

• Dúvidas, favor entrar em contato com o departamento técnico através do telefone.

(11) 5513-9738
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COMPONENTES INCLUSOS 
A seguir informamos os componentes do  Misturador Pneumático 20Lts,

 assim terá maior facilidade e conhecimento sobre o produto.

Caso precise repor algum componente, solicite ao seu fornecedor, informando:

Item  -  Quantidade  -  Descrição  -  Código

Misturador pneumático 20Lts –  500. 987
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO RAZÃO DE TROCA CÓDIGO
1 1 Desgaste 501. 219
2 2 - 503. 614
3 2 Parafuso alavanca Desgaste 502. 141
4 1 Conexão reta 1/4”x10mm - 501. 665
5 1 Suporte do misturador- manual - 502. 646
6 1 Motor pneumático 0,5 HP c silenciador - 501. 337
7 1 Manômetro para painel - 500. 127
8 1 Válvula esfera azul m/f ¼ Desgaste 500. 426
9 1 Cotovelo 1/4” x 10mm - 500. 424

10 1 Regulador de ar mini Desgaste 500. 175
11 1 Niple 1/4” NPT Latão - 500. 132
12 1 Parafuso allen sem cabeça 1/4”x1/4” - 502. 796
13 1 Parafuso M8x40 - 500. 839
14 0,2 M Mangueira PU Azul 10mm - 501. 672
15 1 - 501. 220
16 1 - 501. 202
17 1 Parafuso sextavado M8x16 - 500. 821

Estrutura do Misturador
Conexão de alumínio Cetec

Eixo do  misturador pneumatico
Helice do misturador pneumático
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Termo de Garantia
                      

Este equipamento está garantido pelo prazo de 6 (seis ) meses posto fábrica CETEC SP.
(exceto as peças que são consumíveis )

Os serviços de garantia a serem prestados na CETEC posto fábrica, estarão isentos de quaisquer taxa. 
Caso o cliente solicite a assistência técnica em sua empresa será cobrado o  

Chamado Técnico e a Hora Técnica. 

       
        A garantia será concebida pela CETEC, gratuitamente, desde que as peças ou componentes 
apresentam defeitos de fabricação ou montagem , exceto as peças que são consumíveis e devem ser 
substituídas .

        A ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo citados determina o cancelamento automático e a 
perda da garantia :

• Defeitos decorrentes de acidentes e agentes da natureza.

• Inconformidades geradas pela instalação elétrica, ar comprimido ou falta de aterramento.

• Violações de serviços prestados por terceiros.

• Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do MANUAL DE 
INSTALAÇÃO.

• A utilização de peças não originais.

• Alteração do equipamento ou qualquer característica do projeto original.

• Violação do lacre durante o prazo de garantia.

                  CERTOS DE SUA COMPREENSÃO E COLABORAÇÃO
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