
Bomba multifuncional tipo rotor-stator.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA

n MicroTech é o menor e mais moderno produto 
profissional dos produtos da CONTINENTAL 
para o bombeamento e a projeção de materiais  
prontos  e argamassas  misturadas 
anteriormente.
Uma vasta oferta de complementos e 
acessórios opcionais, criados no decorrer do 
desenvolvimento do equipamento, e projetados 
de forma específica, permitem obter o máximo 
das prestações em cada situação de uso.
ÁREAS DE APLICAÇÃO: Bombeamento 
e projeção de gessos tradicionais e pré-
misturados, produtos impermeabilizantes, 
argamassas tixotrópicas, nivelantes, 
revestimentos com vernizes e produtos coloridos 
para acabamento. 
Bombemento a velocidade controlada de 
argamassas tradicionais e pré-misturadas  para 
injeções a pressão controlada, rejuntamentos e 
enchimento de juntas.
DOTAÇÃO BASE:
•	quadro	 elétrico	 com	 inversor	 (=rendimento	

variável da bomba)
•	saltador	em	aço	inox
•	peneira	 estática	 a	 malhas	 largas	 para	 pré-

misturados
•	comando	elétrico	a	distância
•	cabo	elétrico	de	alimentação
•	manómetro	indicador	de	pressão	de	exercício
•	predisposição	para	todos	os	kits	complementares	

e acessórios opcionais

•	gaveta	 com	 instrumentos	 de	 limpeza	 e	
manutenção

O utilizo do equipamento prevê necessariamente 
a	 adoção	 de	 um	 dos	 “kits	 complementares”	
que	 será	 agregado	 à	 	 “dotação	 base”.	 Os	
diferentes	 kits	 permitem	 aplicar	 gessos	 para	
revestimentos, acabamentos sutíis, produtos 
isolantes, impermeabilizantes e vernizes. Este 
versátil instrumento é também indicado no 
bombeamento  lento de produtos para estucadura 
e para injeção, também a pressão controlada.
KITS COMPLEMENTARES:
A) Kit argamassa tradicional/pré-misturada 
(peneira	vibrante,	compressor	200	lit/min,	lança	
tradicional	 +	 lança	 pré-misturado,	 m	 10	 +	 5	
tubulação	Ø	25,	m	16	tubulação	ar).
B)	Kit	injeções	(lança	Tech	mangueira,	pressostato	
para	 controle	 pressão	 injeções,	 m	 10	 +	 5	
tubulação	Ø	25).
C)	Kit	nivelantes	e	juntas	(lança	Tech	com	kit	de		
bicos	Ø	mm	5-6-8-12	e	mangueira,
m	10	+	5	tubulação	Ø	25,	m	16	tubulação	ar).
D)	Kit	produtos	para	pintura	(lança	Tech	con	kit	
de	bicos	Ø	mm	5-6-8-12,	m	10	tubulação		Ø	19).
ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
•	compressor	de	ar	para	nivelantes	 lit/min	400-
600.
•	espremedor	de	saco	com	rolos	para	argamassas	

pré-misturadas molhadas, em saco.
•	tampa	peneira	para	uso	de	vernizes.															
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O fabricante se reserva o direito de realizar em qualquer momento eventuais modificações técnicas.

35030	 CAsELLE dI sELvAzzANO	 (Padova)	 Italy
Via	C.	Menotti,	20	-	Tel.	+39.049.630635	-	Fax	+39.049.633566
continental@continentalsrl.it - www.continentalsrl.it

Alimentação elétrica Monofásico	230-240V	/	50Hz

Potencia	motor Kw	1,5	(gerenciado	pelo	inversos)

Tipo grupo bombeamento rotor-stator	/	D8-1,5

Giros motor bomba giros/min	variáveis		7	÷	145

Rendimento bomba* lit	/min		0,8	÷	14

Distância	máx.	de	bombeamento	* Tubulação	Ø	19	mm	➤ m	15		-	Tubulação	Ø	25	mm	➤	m	25

Granulometria máx. mm	0÷6

Capacidade saltador lit	50

Altura de carga saltador peneira	estática	mm	660	–	peneira	vibrante	mm	840	

dimensões equipamento base L x prof x A mm	1240	x	560	x		660

Peso	equipamento	base Kg	86

PENEIRA	VIBRANTE	PARA	USO	COM	
ARGAMAssAs TRAdICIONAIs

QUAdRO COMANdOs COM 
INvERsOR E CONTROLE dE 
vELOCIdAdE

SALTADOR	EM	AÇO	INOX	PARA	
LIMPEZA	MAIS	SIMPLES

RODAS	EMBORRACHADAS,	
ROBUSTAS	E	DE	AMPLO	DIÁMETRO

ESPREMEDOR	DE	SACO	
EM	ROLOS	PARA		ARGAMASSAS	
PRÉ-MISTURADAS	MOLHADAS	

EM sACO

EMPUNHADURAS		RETRÁTEIS	PARA	
UM	FÁCIL	MANUSEIO	NA	OBRA

AFIDÁVEL	COMPRESSOR	DE	AR		A	
COLOCAÇÃO INsTANTÂNEA

GRUPO	DE	BOMBEAMENTO	DE	
ROTOR-sTATOR  

(*) dado indicativo que pode variar de forma sensível a depender do tipo de material utilizado


