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Novos estímulos do mercado 

• Formulações mais rápidas de espumas PUR 
para refrigerados modernos, painéis e tubos 
para melhorar as propriedades de isolação 
térmica e obter melhores tempos de 
demolding; 

• Espumas rápidas devem ser injetadas em um 
range de vazão mais elevado do que no 
passado; 

• Considerando novas e existentes plantas de 
espumação. 



• Necessidade: alta vazão E fluxo laminar 

• SR = um Cabeçote FPL evoluido 

• 14 – 18 – 24 & 26 mm  
 

• Otima solução para 
plantas de espumação 
EXISTENTES 
com muitos moldes antigos 

FPL SR, a evolução de um  
cabeçote consolidado 



• Pistão Auto-limpante “raspador” = Confiabilidade 

• Melhor lubrificação = Limpeza mais fácil 

 

• Simples 
Manutenção 

FPL SR, a evolução de um  
cabeçote consolidado 



Cannon JL, uma revolução na  
mistura de PUR e um sucesso industrial 

  

• Mistura por VELOCIDADE, não 
por pressão = SEM injetores 

• Baixa pressão de injeção 
pode ser usada  

 

• Economia 4-5% de espuma! 

• Melhor estrutur da celula = melhor espuma 



• Tiros sequenciais = melhor preenchimento 

Cannon  
VarInject 

Cannon JL, uma revolução na  
mistura de PUR e um sucesso industrial 
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Projeto Otimizado: 18 – 24 – 32 mm  

• Significante economia de espuma 

• Ótima mistura e laminaridade na injeção em 
níveis muito altos de vazão, de 200 a 2.600 g/s 

• Possibilidade de alcaçar furos remotos de 
injeção  

• Possibilidade de variar a vazão da espuma 

• Melhor desempenho usando agentes de 
expansão de baixo ponto de ebulição 

Cannon JL, uma revolução na  
mistura de PUR e um sucesso industrial 

  



 
Novas formulações de alto 

desempenho para aplicações automotivas 
 

• Busca por mais leve, componentes para economia 
de combustivel, mais conforto, menor percepção do 
plástico nos interiores 

• Novas soluções 
 de mistura são  
necessárias 
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Clear Coating,  
para um toque “De Luxe”… 

 
Uma formulação 
exigente 

• Materiais de alta-
viscosidade 

• Relação 
desbalanceadas 

• Desgaseificação 
acurada  

• Formulações rápidas 

• Preenchimento 
completo do molde 



Soluções dedicadas 

• Circuito de 
aquecimento 

• Sistema de 
desgaseificação 

• Sistema duplo de 
bombeamento 

• Sistema dedicado para 
controle do fluxo 

• Um novo Cabeçote de 
mistura 

Clear Coating,  
para um toque “De Luxe”… 

 



O novo AX, para formulação de PUR 
multicomponente destinado a 

bancos de automóveis 

• O mais rápido em operação 
com 5 componentes para 
formulações de MDI 

• 14 – 18 – 24 mm 

• Para bancos 900 >5.000 g  

• 700.000 tiros entre troca 
 de vedações 

• NOVO! 22 mm na 
configuração de  
6+1 componentes 



A nova Cannon FP2L  
com 4+4 componentes 

• Duas camaras de mistura =  
duas receitas 

• 4 componentes de cada lado 

• Mix de produção muito 
flexível 



Novas soluções para NVH  
e Cavity Filling  

 



Novas soluções para NVH 
 e Cavity Filling  

• Uso convencional de formulações 
com relação de 2:1 e 24:1 

• Vazões muito baixas  
(até 1 g/seg) 

TRIO 7 

LN 4  

Pequenos tiros 
(menor que 20 g) 



FPL 12 – 2QCC 

A nova cabeça multi-cor para 
peças de pele integral 



Compósitos, um campo de  
atividade em crescimento rápido 

Numerosas aplicações  
de compósitos à base de PUR  
 
• Melhor resistência, do que o Epóxi 

 
• Mais barato que o Epóxi 



Segunda geração InterWet, para 
um umectação superior da fibra  

• Umectação anelar da fibra 
 
 

• Cortador de fibra melhorado 
• Até 350 g/sec de fibra 
 



ESTRIM LN6, a cabeça compacta  
de RTM rápido 

• Cabeça muito compacta 
(120 mm diametro) 
 

• Montagem em pequenos moldes 
 

• Todos controles na parte de trás 
 

• Sistema patenteado para 
regulação da pressão  
 

• Projeto de 2+1 componentes 
 

• De 4 < 100 g/seg vazão 
 

• NOVO! LN10 (400 g/seg) 
disponível em 2015 



O novo Cabeçote Cannon FPL 7 para 
compósitos de poliuretano  

• Cabeça «formato L» 
Alta eficiência de 
mistura para 
formulações dificéis 
 

• Pequeno, baixa vazão 
para pequenos moldes 



Novas soluções para  
materiais com cargas 

FPL AN «Axial Needle» 
 
• Cabeça de 3-componentes 

 

• Para não-abrasivos,  
cargas minerais 
 

• 18 e 24 mm 



FPL AD «Armored» 
 
• Cabeça 2-componentes 

 

• Para cargas abrasivas, 
minerais sólidos 
 

• Todas as partes em 
contato com os 
componetes feitos com 
Carboneto Cementado 
 

• 18 e 24 mm  
 

Novas soluções para  
materiais com cargas 



LS 10 – nova cabeça spray 
para materiais reforçados 
 
• Bico 10 mm 
• Uso manual & robotizado 
• Componentes resistentes 

a abrasão 

Novas soluções para  
materiais com cargas 



Uma nova vida para a famosa  
cabeça RIM Cannon  

Cabeça RIM, um sucesso 
desde o ínicio do anos 70 
 
• Completamente 

redesenhada 
• 4 componentes 
• 14 e 24 mm  
• Componetes resistentes a 

abrasão 
• Formato compacto 



Conclusões 

Cabeças originais de mistura CANNON  
Vantagens: 

• Ótima eficiência de mistura 

• Performance superior de espumas usando 
agentes expansores de baixo ponto de ebulição 

• Significante economia de espuma 

• Possibilidade de alcançar orificios remotos de 
injeção 

• Possibilidade de variar a vazão de espuma 
durante a injeção multipla sequencial 

• Redução do TCO (Total Cost of Ownership) 
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