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Linha de Lacagem

A FIMEL,S.A. possui know-how interno para projectar, instalar e dar assistência técnica pós-venda a linhas de lacagem.
Com equipamentos de funcionamento robusto e emprego de tecnologia digital de controlo, a FIMEL produz linhas de lacagem com elevada performance e qualidade.
Constituídas por zona de carga e descarga, tratamento químico, sistema de pintura, túnel de polimerização e transportador as linhas de lacagem estão perfeitamente adaptadas ao fim pretendido.
A FIMEL produz linhas de lacagem semi automáticas e automáticas, com emprego de ponte rolante de translação ou carro de translação automático, com sistema de pintura fixo ou sistema de pintura 

sobre plataformas, permitindo assim uma troca extremamente rápida de cor a pintar. Convencionalmente as linhas de lacagem, apresentam uma configuração similar à apresentada na figura, mas a FIMEL 
dispõe de um outro conceito de linha de lacagem, que permite efectuar todo o ciclo de lacagem em espaços mais exíguos e de uma forma completamente automática.

A linha de lacagem tipo nória, apresenta um conceito de lacagem diferente. Com o emprego de um forno de polimerização de entrada vertical, os perfis a lacar são colocados na zona de carga e 
automaticamente posicionados para pintura. O sistema de pintura, ao contrário do convencionado, é móvel e funciona instalado em plataforma que se desloca paralelamente ao forno de polimerização. 

Quando os perfis a lacar estão posicionados, a plataforma move-se ao longo dos mesmos efectuando a sua pintura. Após efectuada a pintura, o sistema coloca os perfis no interior do forno para 
polimerização. Este sistema, pode ser instalado em espaços mais pequenos e apresenta-se como uma alternativa com bastante qualidade e performance ao sistema convencional.

Com a inclusão de casas de limpeza e segundo sistema completo de pintura, a troca de cor pode efectuar-se em apenas alguns segundos.
A FIMEL dispõe ainda de equipamentos complementares ao funcionamento das linhas de lacagem. O projecto e execução de E.T.A.R.'s, a instalação de grupos de permuta iónica e a monitorização dos 

parâmetros em tempo real, são sistemas complementares que a FIMEL pode disponibilizar. As linhas de lacagem da FIMEL,S.A., são sempre projectadas de acordo com as especificidades do CLIENTE, 
sendo que, a qualidade do produto final pode ser perfeitamente compatível com as mais exigentes normas em vigor, nomeadamente com as normas QUALICOAT.
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