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Aquecedor de Asfalto
1. Instrução de Uso
Medidas de Segurança na Área de Trabalho

• Coloque o aquecedor de asfalto sobre superfície plana e trave uma das rodas com calço apropriado para evitar
risco de tombamento ou deslocamento;

• Conserve os botijões de gás a uma distância apropriada e num lugar seguro onde não possam virar ou serem
danificados;

• Tenha cuidado com materiais inflamáveis;

• Sempre conserve um extintor à mão, na área de trabalho;

• Nunca deixe o aquecedor de asfalto sem supervisão enquanto estiver funcionando;

• Sempre feche a válvula de gás quando o supervisor se afastar por um tempo maior;

• Quando abrir a válvula de 1½" para drenar o aquecedor de asfalto, faça de forma lenta para evitar qualquer
respingo;

• Sempre use roupas apropriadas e EPI’s: camisa de manga longa, calça comprida (algodão), calçado de
segurança, luvas de raspa de couro com cano longo, óculos de segurança, capacete com protetor facial e
avental longo de raspa de couro;

• Durante o funcionamento do aquecedor de asfalto, nunca deixe a tampa aberta depois de colocar o asfalto. Isto
pode causar autocombustão e o aquecedor de asfalto se incendiar;

• Não segure ou movimente o aquecedor de asfalto enquanto ele estiver quente ou cheio de asfalto;
• Em caso de incêndio, chame a brigada de incêndio; e em caso de acidente, chame a equipe de emergência;

• Com auxílio de espuma feita com água e sabão, verifique regularmente se não há vazamento no regulador,
queimador e em todas as válvulas;

• Verifique regularmente se as mangueiras de borracha não estão gastas, e se estiverem, troque-as.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) recomendados para operação do aquecedor de asfalto

• Luvas de raspa de couro (cano longo);

• Perneira de raspa;

• Avental de raspa;

• Protetor facial ou óculos de segurança com respirador PFF2;

• Calçado de segurança, sem calço, com biqueira;
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• Capacete de segurança;

• Uniforme: Camisa manga longa e calça de algodão (brim).

Riscos específicos na operação com o aquecedor de asfalto

• Acidente: queimaduras por respingos de asfaltos ou contato com superfícies quentes do aquecedor de asfalto;

• Químicos: inalação de gases / vapores orgânicos;

• Uniforme: calor (exposição).

Aquecedor de Asfalto  "Calor"

Calloni produziu uma série de aquecedores de asfalto para derretimento de asfaltos. O aquecedor de asfalto foi
desenhado em cada detalhe para facilitar o uso e o trabalho do operador.

Esses aquecedores de asfalto permitem a preparação do asfalto em apenas 15 minutos, graças à potência dos 5
queimadores e a estrutura especial. Na realidade, elas são compostas de duas partes separáveis as quais
asseguram a completa distribuição do calor (por todo aquecedor de asfalto) e conserva-o dentro, graças ao
isolamento térmico interno.

Assegurando um alto rendimento, e facilidade no uso, nossos aquecedores de asfalto são fáceis de serem
movimentados pois estão equipados com quatro rodízios, ganchos e alças para erguê-las. Além disto, a parte
interna pode ser retirada.

Isto facilita a frequente limpeza, necessária para um rendimento constante com mínimo de consumo.

 

Aquecedor de
Asfaltos

Altura (mm)
Diâmetro

(mm)
Capacidade

(litros)
Peso (Kg)

800 540 65 90

-------------------------- ------------ ---------------- -------

1100 800 200 150

1100 900 250 170

Queimadores para
Aquecedor de

Asfalto

5 x 30mm (diâmetro) e 1,5 kg
(peso individual)

Unidades de potência calorífica 130.000
Kcal/h
151, 1 Kw
544.180 Kj/h

 

Instruções operacionais

Conecte o regulador com o botijão de gás e acenda o queimador com acendedor a gás.
Coloque o queimador embaixo do aquecedor de asfalto no quadrado apropriado.

Para que o aquecedor de asfalto funcione com alta produção, baixo consumo de gás e sem danos, o melhor é
conservar a chama baixa no início da operação, enquanto se coloca os primeiros blocos de asfalto no aquecedor,
e então, quando o aquecedor de asfalto estiver com o fundo coberto completamente, pode-se aumentar a chama
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e continuar abastecendo com outros blocos de asfalto, tentando manter o tubo (em forma de "T", que está dentro
do aquecedor de asfalto), sempre coberto com asfalto.

Quando o asfalto derretido for drenado através da válvula de 1½," pode-se reabastecer com asfalto a ser
derretido. Desta forma, poderá ter uma carga a cada 15 minutos.

Não é necessário aquecer a válvula de 1½" para a remoção de asfalto que esteja bloqueando a passagem, pois
os 5 queimadores colocados embaixo da caldeira, perto da válvula, conservam-na constantemente quente,
evitando inconvenientes.

Manutenção e Limpeza do Aquecedor de Asfalto

Depois de usar o aquecedor de asfalto, retire todo o material residual que possa estar dentro do aquecedor.

Primeiro, retire a parte interna do aquecedor de asfalto, depois a tampa ( tirando o pivô e a dobradiça) e vire o
aquecedor de asfalto de cabeça para baixo. Bata no fundo do aquecedor de asfalto.

Observação: Faça esta operação enquanto o aquecedor de asfalto ainda estiver um pouco quente para facilitar a
remoção do asfalto residual.

Se o aquecedor de asfalto for limpo frequentemente terá maior vida útil. Uma camada de asfalto queimado
depositado no fundo do aquecedor de asfalto, aumenta o tempo de operação de cada carga, causa desperdício
de gás, além de reduzir espaço interno. Isso pode provocar, a longo prazo, aquecimento do fundo do aquecedor
de asfalto e danos ao metal (funde-se).
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