
A Profel Extrusion & Finishing é membro do Grupo Profel, 
empresa familiar belga fundada em 1948 e que emprega 
mais de 1 mil pessoas no mundo todo, sendo uma das 
maiores fabricantes de janelas e portas de plástico, alumínio 
e madeira na Europa.

A Profel Extrusion & Finishing é especializada na extrusão 
de alumínio e processa cerca de 14 mil toneladas do metal 
por ano, contando com 200 funcionários em sua unidade de 
Overpelt, na Bélgica.

A companhia utiliza somente 20% do alumínio extrudado 
processado na produção das suas janelas e portas. Os outros 
80% são vendidos a clientes na Europa principalmente no 
setor de construção civil.

Processo de Produção
Para garantir o fornecimento de esquadrias de alta 
qualidade sempre, os perfis de alumínio devem receber um 
revestimento homogêneo, sem quaisquer irregularidades, 
o que pode ocorrer no caso de contaminação da tinta em 
pó por partículas desproporcionais; Caso o perfil não atenda 
aos critérios de qualidade, ele é rejeitado. Para evitar isso, 
a tinta em pó é peneirada antes da sua aplicação, visando à 
eliminação de partículas desproporcionais.

O revestimento em pó é então aplicado homogeneamente 
com spray sobre o perfil de alumínio e qualquer resto da tinta 
em pó não fixada ao alumínio é reaproveitada, passando 
novamente pelo peneiramento antes de ser reutilizada. 
Após o processo de revestimento, os perfis são enviados 
para um forno infravermelho e um forno de secagem. Eles 
são então cortados no tamanho especificado e embalados 
para remessa. A Profel Extrusion & Finishing fabrica sua 
própria tinta em pó, que está disponível em diversas cores 
e forma uma camada anticorrosão aos perfis de alumínio.

O Problema
A Profel Extrusion & Finishing utilizava inicialmente pequenas 
peneiras vibratórias, equipadas com discos de desobstrução, 
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Peneiramento fechado – Elimina poeira e gases tóxicos, 
garantindo a integridade dos operadores

Design compacto – Fácil instalação em linhas de 
produção novas ou já existentes

Garantia da qualidade do produto – Peneire o seu 
produto para eliminar contaminação por partículas 
desproporcionais

Instalação da peneira vibratória Russell Compact Sieve® na linha de revestimento em pó 
reduz perdas e maximiza a produtividade na Profel Extrusion & Finishing.

A Russell Compact Sieve® contribui para o aumento da qualidade 
dos produtos da Profel Extrusion & Finishing na Bélgica

sendo que a tinta em pó era sugada através da malha por 
um aspirador de pressão na parte inferior. 
Contudo, as peneiras não atendiam às necessidades de 
capacidade. Patrick Follon, Gerente de Produção da Profel 
Extrusion & Finishing comentou: “Acabávamos rejeitando 
muitos perfis de alumínio que apresentavam irregularidades 
uma vez que as peneiras não atendiam o peneiramento da 

Figura 1. Instalação da Russell Compact Sieve®  na 
Profel Extrusion & Finishing
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dimensão necessária de 150 mícron. Além disso, a quebra 
da malha era frequente, com a obstrução da malha levando 
a uma alta frequência de paradas para manutenção”.

A Solução
A Profel Extrusion & Finishing procurou a Russell Finex 
em busca de uma solução para os seus problemas de 
processamento. Com 80 anos de experiência na indústria 
de revestimento em pó, a Russell Finex tinha certeza que 
poderia atender aos padrões de qualidade e capacidade 
exigidos pela Profel Extrusion & Finishing. Após consultas, 

uma Russell Compact Sieve® equipada com Vibrasonic® 
Deblinding System foi instalada imediatamente para testes 
na fábrica da Profel Extrusion & Finishing, visando garantir 
o atendimento aos altos padrões de qualidade da empresa.

Após testes bem sucedidos, a Profel Extrusion & Finishing 
adquiriu quatro Peneiras Compactas Russell, todas equipadas 
com o sistema Vibrasonic® Deblinding System. Duas delas 
foram instaladas no final da linha de fabricação da tinta em 
pó, enquanto as outras duas foram instaladas na linha de 
revestimento em pó para o reaproveitamento da tinta em 
pó.

Follon acrescenta: “Ao testar a Peneira Compacta e o Sistema 
Vibrasonic em nossa unidade de produção, tivemos a certeza 
de que o equipamento atendia as nossas necessidades. 
Ficamos mais do que satisfeitos com o serviço prestado pela 
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Figura 2. Exemplo de uma janela Profel

Russell Finex, pois demonstrou que estávamos fazendo o 
investimento certo”. 

A combinação da Russell Compact Sieve® com o Vibrasonic® 
Deblinding System, permitiu à Profel Extrusion & Finishing 
atingir alta capacidade e precisão no peneiramento de até 
150 mícron, eliminando imediatamente seus problemas de 
qualidade. 

O tamanho compacto e design vertical direto da Russell 
Compact Sieve® oferece taxas mais altas de produção se 
comparado a outras peneiras vibratórias de maior diâmetro. 
Com seu design de fácil limpeza, a peneira pode ser limpa 
entre lotes de cores diferentes, prevenindo a contaminação 
cruzada quase sem esforço. As travas de fácil ajuste tornam 
a Russell Compact Sieve® mais fácil de desmontar do que as 
peneiras estáticas anteriores, reduzindo o tempo de parada 
para manutenção.

Para garantir a constância do fluxo do pó através da tela 
da peneira, o sistema Vibrasonic® Deblinding Systems 
foi instalado em todas as unidades. O Vibrasonic® system 
combina a vibração convencional com frequências 
ultrassônicas. Uma frequência ultrassônica é aplicada 
diretamente à malha, quebrando a tensão superficial e 
livrando a malha efetivamente de qualquer fricção. Isso 
elimina problemas com a obstrução da malha e mantém a 
consistência do produto sem a necessidade de interrupção 
repetida da máquina para limpeza da tela. Follon acrescenta 
que: “nossa área interna de controle de qualidade na 
Profel Extrusion & Finishing diz que os perfis revestidos 
aumentaram de qualidade e menos peças estão sendo 
rejeitadas desde a instalação das Russell Compact Sieves.”

Há mais de 80 anos, a Russell Finex fabrica e fornece filtros, 
peneiras e separadores que visam melhorar a qualidade do 
produto, aumentar a produtividade, preservar a integridade 
dos funcionários e garantir a não contaminação de materiais 
líquidos e em pó. Em todo o mundo, a Russell Finex atende 
diversos setores com aplicações para alimentos, produtos 
farmacêuticos, produtos químicos, adesivos, plastisol, tintas, 
revestimentos, pós metálicos e cerâmicas.
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