FLOCADEIRA ARTESANAL
MINI HOBBY
Modelo
• Potência 10 Kw
• Peso 470 gramas.
• Dimensões: Alt.19cm X Diam. 9cm
• 110 V

Esquema de Ligação
1 - Equipamento automático 110V, não tem a chave de troca de voltagem .
2 – Ligando a Maquina
3 – Empurre o botão para baixo.
5 – Pronto, agora você pode trabalhar

Precauções de trabalho
• Não colocar a mão na tela metálica ou chapa metálica quando o equipamento estiver ligado.
• Após o uso descarregar a maquina em material isolante com uma ponta metálica. Ex: Um
pedaço de madeira com um prego na ponta.
• Não Flocar em cima de superfície metálicas condutoras de energia. Ex: Mesa sem que esteja
devidamente isolada com napa ou lençol de borracha.
• Não deixar a maquina em cima de qualquer superfície com equipamento ligado (madeira,
metal, etc.). Este procedimento causará dano ao equipamento e a garantia não cobre esse tipo
de dano.
• Não trabalhar com os pés molhados ou descalços.
• Não trabalhar com o corpo próximo a qualquer fio de tensão elétrica.
• Pessoas que usam marca passo não deverão utilizar o equipamento
• Grávidas ou pessoas com necessidades especiais não deverão utilizar o equipamento, pois o
equipamento da choque.

COMO INICIAR O PROCESSO DE FLOCAGEM
1 – Verificar se a peça a ser flocada está limpa e seca;
2 – Verificar se a peça ( principalmente peças plásticas) não contém resíduos de óleo ou
desmoldantes;

3 – Para uma flocagem uniforme sugerem-se peças com a superfície lisa, não importando o seu
formato;
4 – Evitar peças com cavidade muito profunda, exemplo: caixas, berço de vacum forming.

5 – Caso for flocar uma caixinha inteira, será necessário a ajuda de movimentos
mecânicos para que os flocos posam atingir os cantos

APLICAÇÃO DA COLA
Passar a cola na peça utilizando: pincel, revólver, imersão, rolo, cilindro, etc.
a) Em algumas peças, para a flocagem mais uniforme e rápida, sugerimos que a cola seja
aplicada com pistola de alta ou baixa pressão. Para pequenas quantidades, pode-se
usar pincel de cerda macia. Tome cuidado para não deixar marcas do pincel ,podendo
aparecer após a flocagem.
b) Preparar a cola de acordo com as instruções do fabricante.
c) Peças pequenas poderão ser feitas pelo sistema de imersão, tomando cuidado ao
retirar o excesso de cola;
d) No sistema de Silk Screen Stencil, a passagem de cola ou tinta deverá ser: uma vez
puxado com o rodo bem forte e outra levemente, deixando uma camada meio grossa,
o seja, aplicação em relevo para um resultado maior na fixação do floco.

INSTRUÇOES DE FLOCAGEM
1 – Antes de ligar a Maquina coloque meio pote de pó de camurça HOBBY FLOC da cor
desejada;
2- Utilizando um pincel macio aplique a cola uniforme sobre a peça que será flocada
4- Não coloque a mão na tela de arame com a máquina ligada, perigo de choque.
5- Comece o procedimento de flocagem,fazendo um leve movimento ate obter o resultado
desejado.
6- Não deixar a peneira repousar em cima de qualquer superfície com a máquina ligada, pois
poderá causar danos internos no equipamento.
SECAGEM
A secagem poderá se feita ao ar natural ou em soprador de ar quente.
Para alta produção recomendamos utilização de estufas e no caso de TECIDOS é
OBRIGATÓRIO o uso de estufas, pois o tecido será lavado teriormente e não poderá
soltar.
Rendimento
• Rendimento de 35 gr Hobby Floc , de 30 a 40 cm²
•Rendimento de 50 gr cola Hobby 1 , 2,3 aproximadamente de 25 cm²

DICAS PARA FLOCAGEM EM OTROS MATERIAIS.
A flocagem ideal e com rendimento maior, deverá ser feita de cima para baixo.
Existem materiais que absorvem muito a cola ou tinta. Nesse caso recomendamos
impermeabilizar ou selar antes de passar a cola, por exemplo, gesso, madeira (principalmente
em caixinhas de MDF), papelão, Eucatex, etc. Materiais como ferro, metal, vidro, deverá ser
lixado antes, pois a superfície é muito lisa.
Para cada tipo de material, existe uma cola específica e muitas vezes a própria tinta serve
como cola (CONHEÇA NOSSA LINHA DE COLAS).
Temos cola para flocagem em diversos materiais como: plásticos, vinil, EVA, papel, gesso,
isopor, etc.

