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GARANTIASGARANTIAS
MATEC:MATEC:

BOLOS SECOSBOLOS SECOS
COM UMIDADE <15%COM UMIDADE <15%

ÁGUA LIMPAÁGUA LIMPA

PLANTAS COMPLETASPLANTAS COMPLETAS



3

A Matec é líder na produção de 
equipamentos de alta tecnologia 
para filtragem e tratamento de água 
derivada da lavagem de caminhões
betoneira, misturadores e bombas 
de concreto, além de águas residuais 
decorrentes de quaisquer processos 
em locais de produção de concreto.
A Matec projeta e fabrica instalações 
completas de filtragem CWR 
(Concrete Water Recycling). 

Ao usar o filtro prensa, nossas plantas 
tratam águas residuais e lamas 
resultantes de vários processos de 
lavagem.

DE TÚNEIS & CONCRETO

Planta Matec CWR na Itália Planta CWR na Rússia CWR Filter Press na Carolina do Sul

As plantas da Matec CWR são 
projetadas para maximizar o retorno 
das concreteiras e para recuperar e 
reutilizar a água de lavagem, que é 
clarificada automaticamente e sem 
o uso de aditivos químicos. Assim, 
podemos garantir a redução dos 
custos de descarte, também graças 
à produção de tortas secas fáceis de 
remover e manusear.
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PERSONALIZAR O SEU SISTEMA DE FILTRO PERSONALIZAR O SEU SISTEMA DE FILTRO 
PRENSAPRENSA

FILTRO PRESAFILTRO PRESA

FILTRO PRENSA

O filtro prensa Matec é usado nas instalações 
CWR para a desidratação de lama. O 
equipamento é completamente automático 
para abertura e fechamento das placas, 
lavagem de lonas e placas e sua vibração, 
para garantir que nenhuma torta permaneça 
presa às lonas. Através do processo de 
desidratação, obtémse água limpa que pode 
ser reutilizada para a lavagem de betoneiras, 
misturadores e unidades de recuperação 
de concreto (rosca separadora ou peneira 
desaguadora), e tortas secas fáceis de serem 
descartadas. A MATEC, através de suas 
plantas CWR, pode recuperar o concreto no 
final de seu ciclo de trabalho.

UNIDADE DE RECUPERAÇÃO DE 
CONCRETO

ROSCA SEPARADORA

A rosca separadora é usada para separar os 
agregados, que serão lavados durante este 
processo, da água, que ainda contém as 
partículas mais finas e está pronta para ser 
purificada pelo filtro prensa. Os agregados 
recuperados são empilhados e estão prontos 
para serem reutilizados no ciclo de produção 
de concreto.

PENEIRA DESAGUADORA

Além de separar a água dos agregados 
lavados, a peneira desaguadora seleciona os 
materiais lavados, dependendo do número 
de telas instaladas e da abertura, permitindo 
que as concreteiras utilizem misturas 
precisas. A peneira desaguadora é colocada 
sobre um tanque, onde a água cai, pronta 
para ser tratada pelo filtro prensa.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

•  Bomba submersível para 
alimentação da água de lavagem;

•  Bomba submersível para 
alimentação da moega;

• Eletroagitadores;
• Sistema de dosagem;
• Correia transportadora.
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 BOMBA BOMBA TANQUE DE ÁGUA TANQUE DE ÁGUA 
RESIDUALRESIDUAL

TANQUE DE ÁGUA LIMPATANQUE DE ÁGUA LIMPA

SEPARADORSEPARADOR
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O QUE FAZ A MATEC A MELHOR
SOLUÇÃO PARA SEU NEGÓCIO
PRESSÃO
A MATEC é a única empresa 100% HPT que usa
pressão até 21 e 30 BAR

TEMPO DE ABERTURA
O sistema patenteado TT2 reduz os tempos de descarga 
de grandes máquinas de 15/20 minutos a menos de 3 
minutos

CAPACIDADE
Nós projetamos e construímos plantas para processar de 
0,5 a 100 m³/h, cada planta é automática e personalizada

AUTOMAÇÃO
A MATEC produz apenas plantas 100%
automáticas e de alta tecnologia

100% SISTEMA
AUTOMÁTICO

DE 2 A 200 CAMINHÕES
E MISTURADORES

MAIS DE 300
INSTALAÇÕES NO SETOR

ALTA QUALIDADE
Matec usa apenas as principais marcas: Siemens e Allen 
Bradley para componentes elétricos, Bosch Rexroth para 
componentes mecânicos e bombas de alimentação 
100% fabricadas na Itáliae

GARANTIA E ASSISTÊNCIA
A MATEC conta com um escritório técnico com 10
engenheiros dedicados ao projeto e fornecimento
de diferentes plataformas, 1 engenheiro dedicado
durante a instalação, 10 técnicos para montagem
e comissionamento de plantas, e para a assistência
pós-venda dentro de 24/48 horas

Plant in Colorado
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OPCIONAL
REAL WASHING: 
Sistema de lavagem 100% automático que lava placas 
20 por 20 para um processo rápido e excelentes 
resultados. Com o nosso sistema é possível lavar tecidos 
e tubulações A melhor coisa é que o operador pode 
verificar imediatamente o resultado

SEM BOMBA EXTRA, SEM DESPERDÍCIO 
DE ÁGUA EXTRA 

DRIP TRAY: 
É um escorredor especial posicionado abaixo o filtro 
prensa para recolher quaisquer gotas de água das placas.

CORE BLOW: 
O sistema de sopro central é um sistema concebido 
para limpar a alimentação central lama líquida residual 
que permanece no conduto de difusão através as 
placas. O sopro ocorre quando o ciclo de filtração 
termina, mas antes de o bolo descarregar. Um sistema 
de válvula dedicado permite a lama soprada para 
contornar a bomba de alimentação de lama e para ser 
descarregada no tanque homogeneizador de lama 
novamente.

DESTAQUES
HPT (Tecnologia de Alta Pressão):
Nossas máquinas trabalham com pressão mais alta 
que a dos concorrentes. Pressão mais alta significa 
melhores componentes para sustentá-la, mas significa 
especialmente melhores resultados e ciclos mais curtos.

GASSER SHAKERS: 
Cilindros hidráulicos dedicados que levantam as 
placas para sacudi-las e descarregam alguma lama 
eventualmente ainda presa às placas.
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Fábrica Matec completa chave na mão
(fixas e móveis), que consistem em:

• Filtros prensas, viga lateral 400, 500, 630,
     800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1500x2000, 
     2000, 2500x2600 para cerca de 120 modelos;

  •   Espessantes verticais (de 2 a 600 m3) e 
horizontais (de 8 a 50 metros de diâmetro) 
para cerca de 60 modelos;

  •  Sistemas de dosagem de floculante;

  •  Tanques de homogeneização.

BENEFÍCIOS

Assistência 24 
horas no local

24 meses de 
garantia total

Tecnologia 
HPT

24 10

10 anos de garantia 
em produtos de aço 

inoxidável

HPT

Agitação e 
lavagem 

automáticas

Os melhores 
componentes de 
alta tecnologia 

da marca

TT2 - tempo de 
abertura rápida 

menor que 4 
minutos
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SYLVESTRE | FRANCE - 400x400 / 15
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ZIGNEGO  | USA - 630X630 / 40
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IMPRESA BAGNASCO | ITALY - 400x400 / 15
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TRANSGULF COMPANY  | EAU - 500X500 / 20
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Os caminhões/misturadores (1) são lavados e o resíduo é descarregado na 
rosca separadora ou peneira desaguadora. A rosca separadora, (2) ou peneira 
desaguadora, recupera os agregados lavados. O material recuperado (4) 
está pronto para ser reutilizado. A água suja (3) é armazenada em um tanque 
externo pronto para ser filtrada A água suja é agitada no tanque. A água suja 
é bombeada diretamente para o filtro prensa por uma bomba HPT (5) sem 
adição de floculante e sem ser clarificada. O filtro prensa (6) filtra a água 
retendo todos os sólidos, retornando água completamente limpa (7) pronta 
para ser reutilizada no ciclo de produção. O filtro prensa produz tortas de 
lama seca (máx. 15% de umidade residual) completando mais de 5 ciclos por 
hora e reduzindo o volume de lama em 85%.

LE PROCESSUS
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