
 

 

  

CRIATIVE EQUIPAMENTOS 
 

Soluções Criativas 

Agradecemos a Confiança e certamente 
Honrados por esta Parceria! 

 



 

 

 

 

 
AUTO-STOP SYSTEM 
 
Quando a função da mola em descanso, o bico é bloqueado em sua 
parte interna e na ponteira, quando a mola é pressionada libera a parte 
interna (cima) para entrada do produto, ao mesmo tempo abre a 
ponteira do bico, dando passagem ao produto. Ao finalizar a etapa, 
(levantando a alavanca) bloqueia a entrada e saída novamente. 
 
OBS: Para que este sistema funcione de forma correta é necessária ao 
pressionar a alavanca, a mola fique totalmente pressionada. Desta 
forma libera tanto a entrada quanto saída do produto de forma 
correta! 
 

 

 
LUBRIFICAÇÃO 
 
 
 
Ao iniciar o trabalho ou eventualmente lubrificar o bico no local 
indicado (fig.) com silicone spray, evitara possíveis gotejamentos, 
devido a não abertura ou fechamento por completo. 

 

 
AJUSTE DE NÍVEL 
 
 
Ajuste regulador acoplado, basta desapertar o parafuso, regular, 
apertar na altura desejada e fazer o ajuste necessário pré-
estabelecendo o nível desejado a todos os frascos. 
 
Se a sua maquina tem mais de 01 bico o ajuste devera ser igual a todos. 

 

 
ENTRADA E SAIDA 
 
O Bico envasador usa em sua parte de cima a mangueira de entrada do 
produto e a parte de baixo sua saída. 
 
A inversão causa vazamentos! 
 
 



 

 

 

 
DIMINUIDO A PRESSÃO DA MOLA 
 
 
Seguindo o passo anterior (SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE VEDAÇÕES) 
É possível a retirada do anel abaixo da mola, desta forma se cria 
menos resistência na mola. Uma das muitas outras formas usadas 
para frascos mais frágeis. 

 

 
AJUSTE DE ALTURA 
 
Ajuste a altura usando os reguladores da estrutura. Cada frasco 
poderá exigir um tipo de regulagem. Uma regulagem ideal é aquela 
que ao abaixar toda a alavanca a mesma fique abaixada sem 
necessidade de ficar segurando e ao mesmo tempo a mola fique toda 
pressionada sem amassar o frasco!    
Obs: o ar tem que estar preso dentro do frasco pela vedação E.V.A e a 
mola toda pressionada, caso contrario não será possível um envase 
satisfatório. 

 

 
 

Na maioria dos frascos é possível uma guia diretamente na base da 
bancada, quando frascos mais “FRÁGEIS”  uma opção é usar o 

exemplo das guias como a figura ao lado. 
 
 

IMPORTANTE:  * A mangueira de saída NUNCA devera estar obstruída 
ou mergulhada no  produto, ocasionará retorno e provável vazamento 

próximo a mola.   
 

 
 

 

 

 

* NÃO apertar demasiadamente o parafuso de fixação dos bicos na barra. 
 

Para maiores informações acesse nosso site: https://criative-equipamentos.com/ ou entre em 
contato através do whatsapp 11 957997477  Valdir 

OBS: Temos vídeo no site mostrando a montagem passo-a-passo da estrutura entre outros 
vídeos, informações, entre dicas uteis de uso. 

 

 



 

 

DESMONTANDO O BICO ENVASADOR E FAZENDO REPAROS 

Caso haja necessidade de substituição de anéis de vedações ou mesmo manutenção em 
possíveis vazamentos, siga a sequência das imagens para desmonta-lo. As partes coladas são 
montadas com cola epóxi, (araldite) podendo ser adesiva como ex: Super Bonder, Tek Bond 
entre outras marcas. A função da cola é de vedar a rosca para evitar vazamentos. OBS: TODAS 
PARTES COLADAS, CONTEM ROSCAS 

1) MANUTENÇÃO - Retirar a cola antiga quebradiça, refazer a mesma adicionando cola e logo 
em seguida rosqueando as peças novamente, desta forma é possível reparar quantas vezes 
necessário, sem inutilizar o bico de envase. 

 

  

  

  

  

 

 



 

 

 

CAUSA DE POSSIVEIS VAZAMENTOS: 

 

 

 
Vazamento na parte superior a mola 
 
Quando a colagem se solta (quebra) pode ocorrer vazamento. 
 
SOLUÇÃO: Seguir os passos para desmontagem do bico, retirar a 
colagem antiga e refazer a mesma. 
 

 

 

 
Vazamento na parte inferior a mola 
 
 
Provavelmente o ar esteja sendo bloqueado. 
 
SOLUÇÃO: Verifique se a mangueira não está mergulhada no produto. 
 

 

 

 
Vazamento na ponteira 
 
 
Pode ocorrer vazamento devido à falta de lubrificação. 
 
SOLUÇÃO: Lubrifique com silicone spray a área da mola. 

 Caso seja produto alimentício, usar um tipo de óleo vegetal. 

 

ERROS RELACIONADO AO NÍVEL E PRESSÃO 

 
1) Mesmo regulando não atinge o 

nível desejado. 
2) Ao levantar a alavanca, o bico 

derrama o produto com pressão. 
3) O bico ultrapassa o nível desejado 

e sai o produto para fora do frasco 
derramando.  

4) Ao envasar o produto sai também 
pela segunda mangueira  

 
 1- Quando uso de bomba, excesso de pressão pode acontecer do 
produto não chegar atingir o nível pré-estabelecido. 
 
 2- Excesso de pressão ou ar no sistema, caso seja muita pressão, fechar 
mais o registro para diminuir a vazão. 
 
 3- O ar está escapando do frasco, pressione toda a mola e a borracha 
azul deve estar centralizada na boca do frasco para evitar fuga do ar. 
 
 4- A mola não esta totalmente pressionada. 
  

 



 

 

 

A dúvida mais comum é:  

1). Envasei 1000 litros sem problemas, envasou rápido! Agora esta lento demais, 
quase parando e alguns bicos nem sai o produto, será que o bico esta entupido ou 
com defeito?   2). Alguns bicos enchem muito mais rápido, outros demoram muito 
tempo.... 

 

A princípio, o problema parece estar relacionado ao bico envasador. 

Se você um dia passou pela experiência de limpar a caixa d’água da sua residência e deparou 
com entrada de AR NO SISTEMA sabe muito bem os transtornos, a descarga pode ficar 
disparando ou a torneira com pouca vazão e pressão como anteriormente, etc. 

A recomendação de todo fabricante de caixa d’água é montar o encanamento com um suspiro, 
mas nem todos seguem esta recomendação, e ao precisar esvaziar a caixa e enche-la 
novamente, é muito provável que irá passar por este inconveniente. 

O princípio do envase é semelhante ao sistema da caixa d’água, uma experiência simples é usar 
uma garrafa de plástico comum e enche-la de água, vire com a boca para baixo e notara umas 
bolhas de ar dentro da garrafa e o liquido saindo lentamente.  

Agora encha novamente esta mesma garrafa e faça um furo no fundo da mesma, tampe com o 
dedo para não sair a água, vire a garrafa como anteriormente, notara que a água vai sair livre, 
sem bolhas de ar e com mais velocidade. Veja o exemplo na imagem que se segue: 

 

 

  
 

SEM furo, com bolhas de ar, pouca vazão. 
 

COM furo, sem bolhas de ar, boa vazão. 
 

 

 

 



 

 

 

IMPORTANTE: DICA DE COMO MONTAR UM SISTEMA 

 

 

Exemplo de como montar um suspiro em sua caixa d’água ou mesmo em seu sistema de envase 
e eliminar bolsões de ar dentro do sistema. 

 

Usar um “T” após o registro, um cano (pode ser de ¼) retorna para dentro da caixa, desta 
forma o ar sai por este respiro. 

 

CREDITOS:  Esta dica foi extraída de 02 vídeos postados no canal “O PULO DO GATO NA 
CONSTRUÇÃO`` no YouTube, Ar no cano da caixa nunca mais e porque instalar um suspiro na 
caixa d´agua”, mas existem vários outros vídeos explicando como retirar ar do sistema, caso 
ainda tenha alguma duvida, acesse o canal, é tudo muito bem explicado. 


