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Os misturadores de argamassa expansiva são projetados para trazer uma maior qualidade e 

velocidade na mistura. É um misturador de argamassa intermitente de eixo horizontal com 

capacidade para misturar 160 Kg de argamassa em 2 minutos. 

 

Além de acelerar o prazo de mistura da argamassa, ele executa a mistura com qualidade e 

segurança. Possui eixo batedor de 4 pás com superfície, inclinação e disposição para obter 

o máximo rendimento e homogeneidade da mistura. 

 

O traço escolhido é colocado na caçamba (cuba). Para dosagem de água utiliza-se um 

recipiente com graduação volumétrica. A descarga é feita por uma comporta hermética na 

parte inferior da caçamba. 

 

CARACTERÍSTICAS:  

Capacidade: 160Kg de argamassa 

Tempo de mistura: 2 minutos – aproximadamente. 

Produção: até 3.600Kg / hora 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 

Voltagens disponíveis: 220V trifásico. 

Acionamento: Moto-redutor de 1CV – 3 kW 

 

DIMENSÕES: 

Altura: 1,5m 

Largura: 0,35m 

Comprimento: 1,3m 

Peso: 75kg 

 

CONFIGURAÇÃO OPCIONAL:  

Fornecemos também modelo de misturador MANUAL. 
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ATENÇÃO:  

Voltagens disponíveis: modelo 220V trifásico. 

 

LIMPEZA: 

Necessária uma limpeza completa do sistema ao final da operação diária e em pausas de 

trabalho para evitar o ressecamento e entupimento do sistema, conforme manual de 

operações. 

 

SUGESTÃO DE USO: 

Por ser leve e versátil, levar o misturador de argamassa até o local de aplicação e efetuar a 

mistura. Trabalha tanto com argamassa industrizada/ensacada como com traço de obra. 

Misturador de reboco ideal para argamassa industrializada/ensacada. 

 


