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Botões e Escovas 
Desenvolvemos os Limpadores de Peneira SEFAR NYTAL® com a  

capacidade máxima de botões ou escovas para uma limpeza 

mais eficaz (21 tufos/peças). Os dispositivos com botões  

são ideais para telas grossas (> 250 microns) e telas metálicas. 

Já, os com cerdas em PA 6.6 são ideias para telas finas (< 250  

microns).

 
Os fios têm diâmetros ligeiramente maiores que o encontrado 

usualmente no mercado. Garantindo maior durabilidade  

e limpeza mais intensiva. Ambas as versões apresentam  

protetores elevados nas pontas, evitando o desgaste extremo 

dos botões e cerdas.

Como seu fornecedor confiável de tecidos, a Sefar tem 

orgulho em apresentar nossa inovação: 

Limpadores de Peneira SEFAR NYTAL®

Projetado com nossa expertise de mais de 180 anos em fabricação de tecidos para moagem, todo nosso conhecimento está 

nesses limpadores. Nosso design único e patenteado tem melhor movimentação, o que se traduz em melhor eficiência de 

limpeza. Extensivos testes de campo em várias partes do mundo, certificam que nosso design tem o melhor desempenho 

da categoria.
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Certificados FDA & EU
A segurança alimentar é importante para todos nós. Por isso 

que os materiais usados nesses produtos – assim como em 

nossos tecidos para a indústria de moagem – estão em  

conformidade com as normas 

 

 
FDA dos EUA e com a EU da União Europeia. Se você precisar 

de um certificado de conformidade, seu representante local 

da Sefar terá um a cópia para te enviar junto com os  

produtos SEFAR NYTAL®.

Manutenção Preventiva
A Sefar recomenta que os limpadores usados em plansifters 

mono e bi canais sejam substituídos a cada 4-5 meses como  

parte um programa de manutenção preventiva. Os limpa-

dores ainda podem ser usados em plansifters regulares  

 
(4 a 10 canais). O período médio recomendado de aplicação 

(vida útil) para um limpador é de 12 meses, dependendo das 

condições de uso.

  Adequado para teares de modernos  de alto rendimento.  

  Não adequado para teares antigos com limpador e expulsado em peça separadas.

Forma
O formato único de estrela combina maior durabilidade e  

alta eficiência de limpeza, para a maioria das peneiras de  

alto rendimento. A lingueta expandida garante limpeza  

completa sob as barras transversais do tear. O eixo central 

inferior permite que os dispositivos inclinem e girem livre-

mente. O fundo do quadro é limpo simultaneamente através 

do eixo de articulação, lingueta e dos três vértices. Distância 

necessária entre o tecido e a bandeja: 28,5-30,0 mm

Peso 
O peso especifico de um limpador é o fator chave para a 

livre movimentação. Nosso produto foi desenvolvido para 

ser o melhor da categoria.

Cor 
Não é só a forma dos novos Limpadores SEFAR NYTAL® que 

é diferente a cor também. A cor azul está se tornando cada 

vez mais importante na indústria alimentícia para garantir  

uma melhor detecção óptica no caso improvável de que os 

dispositivos se quebrem.

Dureza 
A dureza dos Limpadores SEFAR NYTAL® é ligeiramente  

inferior ao que é normalmente encontrado no mercado. O 

que se traduz em menor efeito de choque, menor desgaste 

especialmente em teares de madeira – mantendo ainda 

excelente durabilidade.

Dados Técnicos Item
Pçs / unit. 

venda Material
No. de Cerdas / 

Botões Peso / pc. Dimensões l/h/d

Limpadores com Botões 1087 25 PU 21 50 g 120 x 26,5 x 132 mm

Limpadores com Cerdas 1088 25 PU, PA 21 60 g 123 x 28.5 x 132 mm



Apenas as condições gerais de vendas mais atualizadas deverão ser aplicadas.

Consulte as especificações dos produtos locais mais recentes antes de sua utilização.

A Sefar no mundo

A Sefar é líder na fabricação de telas monofilamento de precisão para o mercado de serigrafia e filtragem. Os produtos Sefar são utilizados em uma grande variedade 

de indústrias, desde as indústrias eletrônica, gráfica, médica, automotiva, alimentícia, de aplicações farmacêuticas até as indústrias aeroespacial, de moagem, refinaria 

e arquitetura. Com seu profundo conhecimento das aplicações, a Sefar ajuda os seus clientes a atingirem resultados otimizados em seus processos industriais. As 

subsidiárias e centros de fabricação em todo o mundo fornecem serviços técnicos locais para uma ampla gama de soluções oferecidas pela Sefar.

Contatos Ásia

China – Suzhou
Telefone  +86 512 6283 6383
info.cn@sefar.com

India – District Thane
Telefone  + 91 9028 656 256
info.in@sefar.com

Malaysia – Johor
Telefone +60 7 861 0023
info.my@sefar.com

Singapore
Telefone  +65 6299 9092
info.sg@sefar.com 

South Korea – Seoul
Telefone  +82 2713 9134
info.kr@sefar.com

Thailand – Bangkok
Telefone +66 2 6670 024
info.th@sefar.com

Vietnam – Ho Chi Minh City
Telefone +84 2862 925 562
info.vn@sefar.com

Contatos Europa

England – Bury
Telefone  +44 161 765 3530
sales@sefar.co.uk

France – Lyon
Telefone  +33 472 13 14 15
vente@sefar.com

Germany – Edling
Telefone  +49 8071 90400 0
info@sefar.de

Italy – Collegno
Telefone  +39 011 42 001
info@sefar.it

Netherlands – Lochem
Telefone  +31 573 744 111
info@sefar.nl

Poland – Poznan
Telefone  +48 511 467 467
biuro.pl@sefar.com

Spain – Cardedeu
Telefone  +34 93 844 47 10
info.maissa@sefar.com 

Turkey – Ankara
Telefone  +90 312 287 34 14
info.tr@sefar.com

Sede

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Suíça

Telefone +41 71 898 57 00
Fax  +41 71 898 57 21

filtration@sefar.com

www.sefar.com

Contatos África

South Africa – Kya Sand
Telefone  +27 11 708 2485
info@sefarfilterpure.com

Morocco – Casablanca
Telefone  +212 522 66 14 66
info@sefar.ma

Contatos Américas

USA – Buffalo
Telefone  +1 800 995 0531
sales@sefar.us

Canada – Saguenay
Telefone  +1 418 690 0888
info.bdh@sefar.com

Brazil – São Bernardo do Campo
Telefone  +55 11 4390 6300
contato.brasil@sefar.com

Mexico – Cuautitlan Izcalli
Telefone  +52 55 2291 0652
info.mexico@sefar.com 

Contatos Austrália e Nova Zelândia

Australia – Huntingwood
Telefone  +61 2 8822 1700
oceaniasales@sefar.com

New Zealand – MT Wellington
Telefone  +64 9 527 4409
salesnz@sefar.com
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