
 
 

 
 

 
LOW COST PAINT CONTINUOUS PROCESS 

 

A realidade da Industria 4.0 já chegou para o mundo das 

tintas. Aperte o cinto e rumo ao futuro... 



 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

A RMA TECH, através de seu fundador, com décadas de experiência e patentes 

em processos de fabricação de tintas, atento aos desafios que o segmento de 

tintas enfrenta,  resolveu por explorar novos paradigmas para esse setor, através 

da criação de tecnologia de ponta que possibilitem saltos evolutivos nesse setor, 

seguindo os demais segmentos industriais que encontram-se em estágios mais 

avançados, tais como os setores de petróleo, petroquímico, papel e celulose, 

farmacêutico, automobilístico, entre outros, onde a Industria 4.0 já possui as 

bases necessárias para se estabelecer. 

 

Por outro lado, a Indústria de Tintas, tanto a nível nacional como internacional, 

em praticamente todos seus processos fabris, tem demonstrado um grande gap 

tecnológico.   

Comumente “automatizações”, que se traduzem em mecanizações isoladas dos 

processos industriais, são realizadas em uma ou outra operação unitária, 

basicamente motivadas por um melhor balanceamento da linha de produção.  

 

Essas mecanizações evolutivas, comumente chamadas de “automatizações”, 

entretanto, pouco trazem em termos de ganhos efetivos ao negócio, visto que 

não alteram a dinâmica de produção em termos de seu fluxo, integrando as 

diversas etapas dos processos, até chegarmos a um produto final com baixo 

“lead time”, mínima variabilidade e custo mínimo, o que por exemplo, a 

indústria automotiva, já pratica a décadas. 

 

É fácil observarmos grandes estoques tanto a nível de matérias primas como de 

produto acabado em fábricas de tinta, o que corrobora com a tese da baixa 

produtividade fabril desse segmento. 

 

Ao longo de décadas temos escutado diversas teses e explicações quanto a isso, 

entretanto a real explicação é que os processos de fabricação de tintas, em sua 

grande maioria, não são capazes, o que implica que uma “estratégia baseada 

em estoque” seja a salvaguarda adequada para administrar a falta de 

capacidade, acurácia, estabilidade e produtividade dos processos. 

 

Grandes estoques em última análise, demonstram unicamente a fragilidade e a 

baixa capacidade dos processos fabris, frente a demanda do mercado, 



 
 

 
 

paradigma já superado por diversos segmentos industriais, através de processos 

altamente robustos, flexíveis e enxutos, onde o estoque é tratado como heresia.  

 

Nesses segmentos, a “automação industrial”, que é o resultado da soma da 

“automatização” mais “integração” e “inteligência”, possibilitaram verdadeiros 

saltos de competitividade através de estratégias avançadas de controle de seus 

processos, 100% integrados. 

 

Processos “inteligentes”, integrados e capazes, conduzem a soluções ótimas 

onde o ganho do negócio é então maximizado. 

  

É mais que chegada a hora onde as indústrias de tintas, compelidas pela 

concorrência acirrada, baixas margens de lucro, altos custos de produção, 

elevados estoques, decorrentes da baixa produtividade e etc., mudem o 

paradigma fabril, utilizando recursos tecnológicos de ponta e tecnologias 

disruptivas, para ganharem produtividade e competitividade no cenário 

internacional. 

Nesse sentido a RMA, focou toda a sua expertise buscando viabilizar a 

“automação inteligente” das indústrias de tinta, onde então, baseado em sua 

patente anterior da década de 90 (PCT/BR98/00099), porém com uma 

abordagem mais flexível e econômica quanto à implantação,  criou o novo 

conceito de processo denominado LOW COST PAINT CONTINUOUS PROCESS 
RMA, tendo sua patente internacional depositada  sob o código 

(PCT/BR2020/050084). 

 

 

RESUMO DAS INOVAÇÕES DA PRESENTE IDEIA: 

 

 Produção em regime contínuo, com alta performance, sem tempos mortos, 

maximizando a produtividade, com total controle de qualidade on-line e 

sem interferência humana; 

 Sistema de produção automático com auto ajuste (controle) de propriedades, 

tais como COR, VISCOSIDADE, DENSIDADE, PH, CONDITIVIDADE, 

entre outras; 

 



 
 

 
 

 AMBIENTALMENTE CORRETO. Consome cerca de 50% a menos de 

energia para produzir a mesma quantidade de produto, reduz drasticamente a 

emissão de solventes para a atmosfera devido ao sistema fechado, baixo 

consumo de solvente para descontaminação (troca de cor), etc.; 

 100% alinhado com o conceito da INDUSTRIA 4.0 ; 

 Maior acurácia e menor variabilidade fabril quando comparado com a 

tecnologia convencional, garantindo qualidade na fonte para os produtos 

fabricados a partir dessa tecnologia; 

 Conceito de PRODUÇÃO SOB DEMANDA (make to order), reduzindo 

estoques de produtos acabados a níveis mínimos; 

 Eliminação total do “material / estoque em processo”; 

 Dispensa o uso de materiais com faixas estreitas de qualidade (colorantes, 

resinas, bases, clears, etc.), pois devido a medição e controle on-line, ajusta 

as propriedades em tempo real; 

 Disponibilidade fabril (up-time) superior a 95%; 

 Algoritmo de “Inteligência Artificial” (learning machine adaptativo), o qual 

incorpora progressivamente os ajustes às formulas originais, utilizando esse 

aprendizado como pré-ajustes às formulas, a cada vez que é produzida; 

 Sistema de medição de cor em base líquida com célula de medição de linha 

(on-line), 100% automatizada, com auto limpeza, auto calibração, utilizando 

espectrofotômetro e software de colorimetria da DATACOLOR; 

 Eliminação do “erro humano”, tendo em vista que o processo é 100% 

automatizado; 

 Redução mínima de 50% da equipe de operação e grande impacto no “CUSTO 

DE CONTROLE”; 

 Utiliza cerca de 25% da área requerida para sua instalação, comparado a 

plantas convencionais; 

 Projetado para instalação / operação em Áreas Classificadas em termos de 

explosividade; 



 
 

 
 

 Possibilidade de utilização das envazadoras existentes, após retrofitting, para 

se incorporarem diretamente ao processo; 

 Integração total com sistemas corporativos, ERP e bancos de dados, 

viabilizando a implantação do conceito de Industria 4.0; 

 Suporte Remoto para manutenção, atualizações, melhorias; 

 Sinergia total com a ideia do PAINT THE FUTURE 2020 [SMART 

DISPENSING MACHINE RMA – Acelerando a fabricação com 

inteligência e precisão de dosagem. Rumo à "Indústria 4.0" no mundo das 

tintas.] 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DA IDEIA 

 

O LOW COST - PAINT CONTINUOUS PROCESS RMA, trata-se de uma unidade 

industrial autônoma, projetada para a fabricação de várias famílias de produtos, 

processados a partir da mistura de diversos componentes, dosados a partir de 

uma Dispensing Machine Industrial, especialmente projetada e com capacidade 

de dosar mais de 100 componentes distintos.  

Essa unidade, opera em regime contínuo e com ajuste automático das principais 

propriedades das tintas produzidas, tais como COR, VISCOSIDADE, DENSIDADE, 

PH, etc. 

Tal processo, patenteado a nível internacional sob o código PCT/BR2020/050084 

é baseado em uma SMART DISPENSING MACHINE VOLUMÉTRICA especialmente 

projetada, à qual foram agregadas duas UNIDADES PROCESSADORAS SEMI 

CONTÍNUAS, com tecnologia de análise e correção em linha de propriedades das 

tintas. 

Essa nova tecnologia é derivada de um processo concebido na década de 80 e 

patenteado por nós na década de 90 PCT/BR98/00099, com unidades 

funcionado já a cerca de 30 anos ao redor do mundo, principalmente em 

unidades da AXALTA, antiga DuPont Performance Coating.  



 
 

 
 

O principal diferencial entre as duas tecnologias, trata-se o fato que a tecnologia 

anterior, possuía conceito 100% contínuo e dessa forma, limitando muito sua 

utilização devido ao elevado custo de sua implantação.  

Isso fazia que a tecnologia anterior acabasse sendo segregada a processos muito 

específicos, orientados a plantas de alta capacidade e onde o número de 

componentes de composição das tintas a serem produzidas fossem 

relativamente reduzidos (entre 15 e 25), tendo em vista o elevado custo de 

implantação. 

O advento dessa nova patente, altera radicalmente esse cenário pois incorpora 

o conceito de utilização de uma SMART DISPENSING MACHINE industrial para a 

pré-montagem da tinta, associada a tecnologia contínua somente para a etapa 

de ajuste contínuo.  

Esse novo conceito acaba por produzir uma brutal redução de custo de 

implantação, possibilitando ainda a utilização de dezenas de componentes 

distintos para composição de várias linhas de produto em um único processo. 

Dessa forma, as tintas acabam sendo produzidas de forma seriada como uma 

linha de montagem para diversos produtos distintos e das mais diversas cores 

possíveis.  

Através de In-Line Mixers Contínuos, analisadores de linhas e sistema 

computacional integrados à Smart Dispensing Machine, essa unidade industrial 

possibilita o auto ajuste das características e propriedades dos produtos 

processados, sem a necessidade de rigorosos ajustes prévio das características 

dos componentes da formulação que a alimenta (pastas de pigmentos, veículos, 

bases, aditivos e etc.).  

Devido a essas características, esse processo revolucionário é capaz de produzir 

automaticamente, de forma rápida e eficaz, lotes de tinta dentro das faixas de 

especificações, em especial as características tais como a cor, viscosidade, 

densidade, etc., eliminando dessa forma diversas etapas dos processos de 

fabricação convencionais, potencializando enormemente o volume de produção 

diário, reduzindo ainda ou eliminando os custos envolvidos nas diversas etapas 

de produção suprimidas, estando 100% alinhado com os conceitos da 

INDUSTRIA 4.0.  

As “unidades processadoras contínuas”, incorporadas a Dispensing Machine 

Industrial, operam através de misturadores contínuos de linha (In Line Mixers), 



 
 

 
 

os quais, devido ao diminuto “volume morto” de suas câmaras de mistura, 

comparativamente a sua capacidade de vazão, fazem com que o “tempo de 

resposta”, de alterações que se processem através das dosagens contínuas dos 

componentes de ajuste, sejam extremamente baixos (da ordem de 3 a 6 

segundos). 

Essa elevada velocidade de renovação de produto, tanto na câmara do 

misturador como também nas células dos analisadores de linha são 

fundamentais para que o sistema computacional, através de algoritmos 

especiais, possa atuar no processo, efetuando correções extremamente rápidas 

no produto através de adições contínuas de componentes de ajuste, buscando 

atingir as especificações dos produtos em um curto intervalo de tempo e 

mantendo ainda as especificações do produto, durante todo ciclo de produção. 

Durante a fase de ajuste das propriedades, enquanto ainda não foram atingidas 

as especificações do produto em processo, o material que atravessa o 

processador contínuo (In Line Mixer) e que recebe as “carga de ajustes”, é 

recirculado para o tanque de processo (Tanque Binário), permanecendo nesse 

modo (de 1 a 3 minutos), até que as especificações sejam atingidas. 

A partir do momento que o produto emergente do “mixer de linha” atinja as 

especificações, automaticamente o fluxo de produto na saída desse 

equipamento é então desviado para o equipamento de envase, mantendo-se 

assim até o consumo total do conteúdo do tanque de processo (tanque binário) 

e sem que seja gerado qualquer material fora de especificação.  

Vale ainda ressaltar que durante o processamento de todo o conteúdo do 

tanque de processo, os sistemas de controle e analisadores permanecem ativos 

monitorando e interagindo de forma a garantir que todo material expelido pelo 

misturador contínuo, para o equipamento de envase, se mantenha 

rigorosamente dentro das especificações, sendo ainda todos os dados da 

respectiva corrida armazenados de forma eletrônica em um banco de dados, 

para análises e eventuais verificações futuras. 

Os tempos usuais para que as “unidades de processamento contínuo” atinjam 

as especificações do material em processo variam normalmente na faixa de 1 a 

3 minutos no máximo, tendo como dependência direta, o quanto o produto em 

questão encontra-se afastado dos centros das faixas de especificações 

estabelecidas. 



 
 

 
 

Esse tempo para que as especificações sejam atendidas, definem o que 

denominamos de “tempo de lote mínimo” que oscila normalmente entre 10 a 

12 minutos, já considerados todas as operações de ajuste e envasamento do 

produto em processamento. 

Baseado na “capacidade de produção esperada” [litros/mês] para essa 

unidade, e do “número de horas operacionais por mês” [horas/mês], chegamos 

então na “vazão média de produção” em [litros/hora], a qual servirá para todo 

o dimensionamento da unidade industrial (Volume dos Tanques Binários, In Line 

Mixers, Bombas Dosadoras dos Componentes, Bombas Dosadoras de Ajuste, 

Analisadores de Linha, etc.), que integrarão o sistema. 

O “tempo de lote mínimo” servirá também como base para se estabelecer o 

tempo máximo que qualquer componente da formulação deverá ser dosado 

através da Dispensing Machine para dentro do tanque de processo (Tanque 

Binário), já considerando também os tempos adicionais que serão consumidos 

tanto para a atividade de pré-homogeneização nas estações de mistura, etapa 

anterior ao processamento através das “unidades de processamento contínuo”, 

como também para a etapa posterior responsável pela descontaminação do 

tanque de processo, efetuadas através de spray de solventes nas estações de 

limpeza, antes do reinício do próximo ciclo de produção, para que se tenha 

perfeita sincronia do sistema e a máxima produtividade seja obtida. 

Tendo em vista a flexibilidade de produção desse sistema integrado, a qual pode 

atingir uma produção de até 250 lotes/dia, a necessidade de estoque para o 

atendimento do mercado é reduzida de forma drástica, permitindo que o 

processo possua características de “produção sobre demanda” (make to order). 

Esse sistema integrado de produção, aliado a maior frequência de produção 

decorrente da flexibilidade e produtividade do sistema, permite ainda que a cada 

lote produzido, através de ferramentas de Inteligência Artificial (learnig 

machine), o “aprendizado” sobre os ajustes efetuados para que o produto atinja 

as especificações, sejam automaticamente incorporados à sua formula original, 

propiciando que a cada vez que o produto seja novamente processado, tenha 

uma menor necessidade de ajustes, adaptando-se progressivamente de forma 

“inteligente” às oscilações naturais nas características dos componentes das 

formulas.  



 
 

 
 

 

COMPONENTES DA LOW COST - PAINT CONTINUOUS PROCESS: 
 

 Uma SMART DISPENSING MACHINE VOLUMÉTRICA com sistema automático 
e individual de dosagem para cada componente (bases, pastas de pigmento, 
aditivos, etc.). Esse equipamento conta com válvulas dosadoras individuais 
para cada componente, especialmente projetadas para proporcionar 
dosagens volumétricas rápidas e precisas.  

Ditas válvulas proporcionam ainda a recirculação de produto através de sua 

cavidade interna, evitando a sedimentação e consequente concentração de 

determinados componentes pela paralização eventual de fluxo.  

Devido à filosofia volumétrica empregada, todas as dosagens de componentes 

ocorrem de forma simultânea reduzindo de forma drástica o “lead time” de 

dosagem.  

Mais detalhes podem ser vistos no painel PAINT THE FUTURE 2020 sob o título 

[SMART DISPENSING MACHINE RMA – Acelerando a fabricação com 

inteligência e precisão de dosagem. Rumo à "Indústria 4.0" no mundo das 

tintas]. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duas Plataformas de Dosagem Inteligente (Baixo Custo), compostas por 

um conjunto de bombas dosadoras acionadas cada uma por um “eixo central 

compartilhado”.  

Essas plataformas são dispostas nos flancos da Dispensing Machine e se 

conectam aos braços de dosagem dessa através de tubulações rígidas e 

flexíveis.  

As bombas dosadoras utilizadas nessas plataformas são do tipo de 

engrenagens internas (tipo VIKING), possuindo um dispositivo individual de 

engrenamento ao “eixo central compartilhado”.  

A jusante de cada bomba dosadora encontra-se instalados os calibradores 

volumétricos individuais (In-line Prover), responsáveis pela aferição e 

calibração de cada bomba dosadora. Sensores de pressão, temperatura e 

válvulas direcionais automáticas, encontram-se também instaladas nessas 

plataformas para monitorar as condições de processo de cada componente a 

ser dosado. 



 
 

 
 

 

 Duas Unidades de Tanques Rotativos de Processo (Tanques Binários) 

sendo cada unidade composta por um “pivô central” com dois motos redutores 

utilizados para acionamento e movimentação circular dos tanques de 

processo.  

Ditos tanques possuem postos de paradas pré definidos, conforme já 

apresentado anteriormente, e efetuam um giro em sentido anti-horário 

intercalando as fases do processo de forma que tanto a Dispensing Machine 

como os Equipamentos de Envaze tenham uma ocupação superior a 95% do 

tempo útil.  

Os tanques incorporam ainda com sistema individual de agitação e válvulas 

automáticas de fundo para as conexões com as estações de processo.  

Os volumes de cada conjunto de tanques binários, podem ser distintos, 

aumentando ainda mais a flexibilidade fabril, possibilitando que os lotes 

sejam produzidos em volumes distintos. 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duas Unidades de Processamento Contínuo com ajuste automático de 

propriedades de tintas (cor e viscosidade), com medição, análise e correção on-

line.  

Cada unidade conta com um misturador de linha (In Line Mixer) de baixo 

“volume morto”, especialmente projetado para receber a “carga de ajuste” de 

forma contínua através de bombas dosadoras e válvulas de injeção direta na 

câmara do misturador, propiciando “tempos de resposta” da ordem de 

segundos.  

A Unidade de Processamento Contínuo, conta ainda com analisadores de linha 

especialmente projetados para medição contínua da variável COR em “base 

úmida” e também viscosidade e densidade, através de um medidor mássico por 

efeito Coriolis, podendo ainda receber outros tipos de analisadores (PH, 

Condutividade, etc.) de acordo com a necessidade; 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 Duas Estações de Pré Mistura onde os conteúdos dos tanques de processo 

são homogeneizados antes de se iniciar o processo de ajustes nas Unidades 

Processadoras Contínuas; 
Essas estações são instaladas anteriormente às Unidades de 
Processamento Contínuo, possuindo uma calota móvel que se acopla 
automaticamente ao tanque binário, proporcionando perfeita vedação e 
evitando respingos ou vazamento de material durante a etapa de pré-
homogeneização. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Duas Estações de Limpeza onde os tanques de processo são limpos 
automaticamente através de nebulização de solventes, para remoção dos 
resíduos das paredes dos tanques.  

Essas estações são instaladas posteriormente às Unidades de Processamento 
Contínuo, possuindo uma calota móvel que se acopla automaticamente ao 
tanque binário, proporcionando perfeita vedação e evitando respingos ou 
vazamento de material de limpeza durante essa etapa do processo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Dois Manifolds Geradores de Névoa de solvente com nitrogênio, 
especialmente projetados para a descontaminação das diversas partes do 
processo ao longo do ciclo de produção; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uma Unidades de Processamento Computacional compostas por CLPs 

(controladores lógicos programáveis), computadores, sistemas de supervisão 

de processos e interfaces homem máquina, responsáveis por todo o 

sequenciamento de processo, análises e processamento computacional para 

ajustes de propriedades de tintas em regime contínuo e gateways de 

comunicação com bancos de dados, sistemas corporativos, ERP, etc..  

 

DESCRIÇÃO RÁPIDA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

A gravura abaixo apresenta uma representação esquemática da topologia do 

LOW COST PAINT CONTINUOUS PROCESS. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

A próxima gravura apresenta a representação do DIAGRAMA DE FASES de um 

dos “tanques binários” executando as diversas funções que ele executa ao longo 

de sua trajetória em seu ciclo de produção.  

Importante ressaltar que o LOW COST PAINT CONTÍNUOUS PROCESS, conta com 

4 tanques (dois conjuntos de tanques binários) que executam essas etapas de 

forma totalmente automatizada e sincronizada.   

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

De forma simplificada, de acordo com a figura acima, resumidamente, podemos 

identificar 4 fases distintas, ao qual cada um dos quatro tanques de ciclagem 

(tanques binários) executa o ciclo de produção, a saber: 

 

FASE 1 (Dosagem): Nesse posto todos os componentes da formulação são 

dosados, através da SMART DISPENSING MACHINE, de forma simultânea para o 

interior do tanque de ciclagem (tanque binário); 

FASE 2 (Pré-Mistura): Após a dosagem dos componentes na Dispensing 

Machine, o tanque se desloca automaticamente para o posto de Pré-Mistura 

onde a calota de vedação acopla-se automaticamente ao tanque, engrenado 

simultaneamente o sistema de homogeneização, quando então se inicia o 

processo de mistura por um período de cerca de 2 minutos; 

FASE 3 (Ajuste e Envase): Após a conclusão da etapa de Pré-Mistura, o tanque 

se desloca automaticamente para o Posto de Ajuste e Envase, tendo então sua 

válvula de fundo acoplada automaticamente a uma bomba de circulação.   

Nesse posto, o elemento central é um In-Line Mixer, o qual recebe toda carga de 

material em ajuste.  



 
 

 
 

Os In-Line Mixer, além da entrada do material a ser processado, possui diversas 

entradas adicionais, para colorantes de ajuste de COR, solventes de ajustes de 

VISCOSIDADE e ainda outros materiais destinados a ajustar outras propriedades 

(PH, Condutividade, Cobertura, etc.).  

A bomba de circulação desse posto, ao se iniciar o processo de ajuste, conduz o 

material através do In-Line Mixer e este ao ser expelido na sua descarga é 

direcionado ao sistema de analisadores, circulando através desses e finalmente 

conduzido até uma válvula direcional posterior, posicionada para recirculação do 

material o tanque de ciclagem (tanque binário).  

Tendo os In-Line Mixer um volume morto extremamente baixo, seu tempo de 

residência é da ordem de 6 a 10 segundos, o que torna a ação de controle dos 

analisadores extremamente rápida. 

Dessa forma, o processo de ajuste, tanto para variáveis complexas como COR, 

VISCOSIDADE, DENSIDADE, entre outras, acabam sendo muito rápidas, 

ocorrendo de forma simultânea em um período de 1 a 3 minutos. 

Tão logo as informações dos analisadores comecem a chegar ao PLC (Controlador 

de Processo), estas são processadas e traduzidas em vazões das bombas dos 

materiais de ajustes, alterando de forma contínua a relação entre a vazão de 

material em processo e as vazões dos componentes de ajuste, com objetivo de se 

atingir as especificações do material em processo. 

Durante o estágio em que o sistema computacional ainda não atingiu as 

especificações do material em processo, o fluxo desse material é continuamente 

recirculado para o tanque de processo que encontra-se sob agitação permanente. 

No exato momento em que o sistema atinge as faixas de aprovação do produto, a 

válvula direcional posterior aos analisadores é então alinhada para a máquina 

envasadora, permanecendo nesse estágio até o esvaziamento completo do tanque 

de ciclagem (tanque binário).   

Vale ressaltar que esse ciclo de medição e ajuste das propriedades, ocorre de 

forma contínua, durante o processamento da integralidade do lote em produção, 

sendo todas essas medições e ajustes, registrado em banco de dados específicos, 

fornecendo o histórico de toda a corrida e com grande frequência de amostragem. 

FASE 4 (Limpeza do Tanque Binário): Após o tanque de ciclagem (tanque 

binário) ter sido processado no posto de ajuste e envase, o tanque se desloca para 

o posto de Limpeza onde uma calota de vedação acopla-se automaticamente na 

parte superior do tanque, engrenado simultaneamente o sistema de agitação do 

tanque, e um conector de descarga no fundo do tanque. 



 
 

 
 

A calota superior possui bicos Spray que nebulizam uma mistura de solvente e 

Nitrogênio a alta velocidade removendo toda a sujidade das paredes e das pás do 

agitador, enquanto uma bomba de descarga conectada ao fundo do tanque esgota 

o solvente sujo nessa operação.   

Como todo ciclo de produção é muito rápido, cerca de poucos minutos, a tinta 

aderida às paredes do tanque ainda não se encontra seca, fazendo que a limpeza 

seja extremamente fácil. 

Findo esse ciclo o tanque está apto a receber nova carga de material, se deslocando 

automaticamente para o posto da FASE 1, assim que a Dispensing Machine 

estiver liberada para nova dosagem. 

 

Obs.: Sugerimos a visualização do filme postado nessa IDEIA que 

demostra toda essa sequência e de forma simultânea com os quatro 

tanques binários. 
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