PONTAS DOSADORAS
PARA EMPREGO MANUAL E AUTOMÁTICO
LÍQUIDOS / ADESIVOS / GRAXAS / PASTAS

Consulte sempre a disponibilidade dos tipos de seu interesse (temos tabelas indicativas)
Alguns tipos de ponteiras são sujeitas a importação. Nesse caso, quantidade mínima por tipo = 50 peças

Agulhas padrão (comprimentos e diâmetros variáveis)
Agulhas de aço inoxidável passivadas com bulbos SafetyLok™ em polipropileno que
atendem ampla gama de fluidos e aplicações.
Agulhas cônicas
Para fluidos de média a alta viscosidade – especialmente materiais espessos ou
repletos de partículas como, por exemplo, epóxis, silicones RTV e pastas de solda.
Agulhas flexíveis
Cânulas em polipropileno flexíveis alcançam áreas de acesso difícil e sensíveis a
riscos. Podem, facilmente, ser cortadas na dimensão ou ângulo necessário.
Agulhas angulares
As agulhas em aço inoxidável angulares estão disponíveis em 45º e 90º.
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Agulhas com escova
Para espalhar colas e graxas. Disponíveis com cerdas macias ou rígidas.
Agulhas chanfradas
O orifício da ponta chanfrada facilita a inserção entre superfícies delicadas. Os
tamanhos reduzidos são úteis ao realizar micropontos de fluidos de baixa viscosidade.
Agulhas MicroDot
Agulhas de aço inoxidável de 1/4" de diâmetro reduzidos com bulbos de bloqueio de
luz UV para aplicações de fibra óptica, médicas, unidades de disco e outras aplicações
em que são necessários depósitos pequenos e muito precisos.
Agulha oval
Aplica fitas planas de fluidos espessos como, por exemplo, pastas, vedantes e epóxis.
Agulhas com revestimento PTFE
Concebidas para aplicações de suportes ópticos. O corte rápido e limpo reduz a
drenagem e o gotejamento.
Agulhas revestidas de PTFE
O revestimento de Teflon® dentro de eixo de aço inoxidável ondulado oferece
aplicação sem entupimento por cianoacrilatos e controle adicional ao aplicar fluidos de
baixa viscosidade.
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