




Trabalhe  concentrado  e  com  cuidado.  Mantenha  
seu  local  de  trabalho  limpo  e  evite  situações  
perigosas.

Use  luvas  de  proteção

Use  óculos

Ao  trabalhar  com  o  FloorMix  2300  importante:

Antes  de  começar  a  trabalhar,  leia  as  
instruções  de  operação  da  máquina.

Não  coloque  a  mão  na  calha  de  alimentação  
durante  o  processo  de  mistura  e  não  insira  
nenhum  objeto.  Perigo  de  lesão!

Instruções  importantes  e  avisos  de  advertência  são  alegorizados  na  
máquina  por  meio  de  símbolos:

Use  botas  de  proteção

Durante  o  trabalho  você  deve  usar  protetores  auriculares,  óculos  de  proteção,  luvas  de  proteção  

e  roupas  de  trabalho  resistentes!

Para  proteger  o  usuário,  tome  precauções.

Use  uma  máscara  de  poeira

Use  protetores  auriculares

Português

Instruções  de  segurança



Frequência:  
Volume  do  

tanque:  Lotes  
até:  Suporte  do  

agitador:  Classe  de  

proteção:  Grau  de  

proteção:  Peso:  Supressão  

de  interferências:

Mistura  de  Piso  Agitador  2300

Estação  de  mistura  com  balde  de  mistura  de  110  litros,  agitador  e  instruções  de  operação.

Aspirador  Industrial  DSS  35M  iP

M  16  

I  IP  

20  

aprox.  48kg  EN  
55014-1,  EN  55014-2,  EN  
61000-3-2  e  EN  61000-3-3

Complementos  disponíveis:

A  rosca  e  as  superfícies  frontais  devem  ser  mantidas  limpas.

Dados  técnicos

31452000  

32343000  

09919000

Velocidade  nominal:

item

A  máquina  só  pode  ser  utilizada  completamente  instalada  com  o  carrinho  de  transporte  ou  

basculante  previsto.

110V~

uso  pretendido

Estágio  

2  130  rpm

Não  misture  alimentos  ou  materiais  de  alta  viscosidade  (por  exemplo,  betonilha)  com  o  

FloorMix  2300.

Balde  de  mistura  FloorMix  2300  (sem  bico)

Tensão  nominal  

Potência  de  entrada  
Corrente  nominal  Nº  

de  encomenda.

FloorMix  2300  

230  V  ~  2300  W  12,3  A  

07625000  50 /  60  Hz  110  

l  5  sacos  a  25  kg  por  
processo  de  mistura

Estágio  

3  160  rpm

suprimentos

Estágio  

1  70  rpm

Nº  do  pedido

Use  apenas  varetas  de  agitação  recomendadas  pelo  fabricante.

19.0A  
07626000

Estágio  

4  280  rpm

O  FloorMix  2300  pode  ser  usado  para  misturar  e  intercalar  revestimentos  autonivelantes  de  

baixa  viscosidade,  compostos  de  nivelamento  e  balanceamento  à  base  de  cimento  e  

contrapiso  flutuante  até  um  volume  de  85  litros  (volume  líquido).

Instruções  gerais



ÿ  Não  use  a  ferramenta  para  misturar  materiais  nem  com  perigo  de  explosão

Puxe  o  plugue  e  desligue  a  máquina  se  não  estiver  sob  supervisão,  por  
exemplo,  em  caso  de  montagem  e  desmontagem  da  máquina,  em  caso  de  
queda  de  tensão  ou  ao  fixar  ou  montar  um  acessório.  ÿ  Desligue  a  máquina  se  

ela  parar  por  qualquer  motivo.  Dessa  forma,  você  evita  que  ele  comece  de  repente  
e  sem  supervisão.  ÿ  Conduza  sempre  o  cabo  para  trás,  longe  da  máquina.  ÿ  

Não  use  a  máquina  se  uma  parte  da  carcaça  estiver  danificada  ou  se  houver  danos  
no  interruptor,  no  cabo  de  conexão  ou  no  plugue.  ÿ  As  ferramentas  elétricas  devem  

ser  inspecionadas  por  um  especialista  em  intervalos  regulares.  ÿ  Não  toque  nas  

do  material  somente  quando  a  máquina  estiver  completamente  parada  e  quando  a  
tomada  estiver  desconectada.

ÿ  Pessoas  menores  de  16  anos  não  estão  autorizadas  a  usar  a  máquina.

A  máquina  não  deve  estar  molhada  nem  ser  utilizada  em  
ambientes  húmidos.

drogas  ou  álcool.

ÿ  Assegurar  um  estado  seguro  da  máquina.  

ÿ  Quando  a  máquina  funcionar  no  exterior,  use  sempre  um  interruptor  de  proteção

(gasolina,  
diluente).  ÿ  Modificações  da  ferramenta  são  
proibidas.  ÿ  Sempre  verifique  a  ferramenta,  o  cabo  e  o  plugue  antes  de  usar.  Mande  

reparar  os  danos  apenas  por  especialistas.  Insira  a  ficha  na  tomada  apenas  
quando  o  interruptor  da  ferramenta  estiver  DESLIGADO.

O  trabalho  seguro  com  a  máquina  só  é  possível  se  você  ler  
completamente  este  manual  de  instruções  e  seguir  rigorosamente  as  
instruções  nele  contidas.

ÿ  A  máquina  só  deve  funcionar  sob  a  supervisão  de  alguém.

Instruções  de  segurança

(30mA  max)  contra  corrente  de  falha.

ÿ  Cuidado  com  cabelos  
compridos.  ÿ  Só  trabalhe  com  roupas  justas.  
ÿ  Não  opere  a  máquina  se  estiver  cansado  ou  sob  a  influência  de

ÿ

Se  o  cabo  de  ligação  estiver  danificado  ou  cortado  durante  o  trabalho,  
não  o  toque,  mas  retire  imediatamente  a  ficha  da  tomada.  Nunca  use  a  
máquina  com  o  cabo  de  conexão  danificado.

folheto  anexo  devem  ser  observados.  Participe  de  uma  introdução  
prática  antes  do  primeiro  uso.  Guarde  todos  os  avisos  e  instruções  para  
referência  futura.

Além  disso,  as  instruções  gerais  de  segurança  no

peças  rotativas.  Não  tente  alcançar  o  recipiente  com  itens  longos.  Retirar  amostras



A  estação  de  mistura  tem  quatro  rodas  de  
transporte  grandes  e  robustas  que  podem  ser  
giradas  em  360  graus.  Estes  facilitam  o  transporte  
fácil  da  estação  e  a  saída  ideal  do  material  
misturado.

Antes  de  a  unidade  do  motor  ser  instalada  na  estação,  a  pá  de  mistura  deve  ser  
montada.  A  máquina  precisa  ser  desconectada  da  rede  elétrica  para  isso.  Instale  a  
unidade  do  motor  no  chassi  conforme  mostrado  na  Fig.  1  e  aparafuse  a  pá  de  mistura  
no  eixo  do  motor.

A  estação  de  mistura  é  entregue  quase  pronta  para  operação.

Figura  1

Em  seguida,  gire  toda  a  unidade  do  motor  em  180  graus  e  trave-a  com  o  parafuso  
borboleta  (ver  Fig.  2).

de  choque  elétrico!

Transporte  do  aparelho

ÿ  Nunca  limpe  a  máquina  com  mangueira  ou  lavadora  de  alta  pressão  -  risco

Figura  2

Montagem  do  dispositivo

Para  proteger  a  máquina  contra  o  rolamento  
involuntário,  duas  rodas  estão  equipadas  com  um  
freio  de  estacionamento  (consulte  a  Fig.  3).  O  freio  
de  estacionamento  precisa  ser  travado  logo  após  
a  instalação  da  estação  de  mistura.Fig.3

Para  obter  mais  instruções  de  segurança,  consulte  o  gabinete.

ÿ  Ao  trabalhar  com  esta  máquina,  use  protetores  auriculares,  óculos  de  proteção,  
máscara  contra  poeira,  luvas  de  proteção  e  botas  de  proteção.



Pré-seleção  da  velocidade:  A  

velocidade  pode  ser  ajustada  em  quatro  etapas.

Estágio  de  engrenagem  1 /  Estágio  do  motor  2

Estágio  de  engrenagem  2 /  Estágio  de  motor  2

Usar

Estágio  4  =  280  rpm

Estágio  1  =  70  rpm

Isso  é  feito  com  a  ajuda  de  dois  estágios  de  engrenagem  e  dois  estágios  de  motor  
eletricamente  comutáveis.

Antes  de  ligar  a  máquina  verifique  a  correspondência  entre  tensão  e  frequência  de  
acordo  com  os  dados  mencionados  na  placa  de  identificação.

Estágio  2  =  130  rpm

Conexão  elétrica

Estágio  de  engrenagem  1 /  Estágio  do  motor  1

Use  apenas  cabos  de  extensão  com  seção  transversal  suficiente.  Uma  seção  transversal  
(mín.  2,5  mm²)  muito  pequena  pode  levar  a  uma  perda  excessiva  de  energia  e  a  um  
superaquecimento  do  motor  e  do  cabo.

Estágio  de  engrenagem  2 /  Estágio  do  motor  1

Estágio  3  =  160  rpm

O  FloorMix  2300  é  fabricado  na  classe  de  proteção  I.
Diferenças  de  tensão  de  +  6%  e  –  10%  são  permitidas.

Mude  a  marcha  apenas  quando  a  máquina

estiver  completamente  parada!



Inicie  a  estação  de  mistura  sempre  vazia  ou  apenas  cheia  de  água.

Observe  as  diretivas  de  processamento  dos  fabricantes  de  materiais.

Segure  as  alças  (3  +4)  do  FloorMix  2300  com  as  duas  mãos  e  mova-o  para  o  local  
onde  deseja  despejar  o  material  misturado.

Não  use  a  máquina  em  superfícies  irregulares.

Antes  de  usar  o  FloorMix  2300,  verifique  se  os  produtos  a  serem  
misturados  são  compatíveis  com  as  propriedades  da  máquina.

Derramando  o  material  misturado

Recomendamos  o  uso  do  estágio  de  velocidade  1  ou  3  para  iniciar  a  mistura  e  passar  
para  o  estágio  2  ou  4  quando  todos  os  componentes  estiverem  preenchidos.

Sempre  encha  com  água  primeiro.  Encha  o  material  de  mistura  através  da  calha  de  
alimentação  (2)  enquanto  a  máquina  estiver  funcionando.

Para  misturar  com  pouca  poeira,  um  aspirador  (classe  de  poeira  M)  é  conectado  ao  
bocal  de  conexão  correspondente  (6).

Para  ligar,  ligue  o  interruptor  (verde).

Evite  a  pulverização  de  material  misturado.

É  imperativo  desligar  a  ficha  de  rede  antes  de  despejar  o  material  
misturado.

Ligar/Desligar:

Não  deixe  o  FloorMIx  2300  sem  vigilância  durante  a  operação.

O  uso  de  produtos  químicos  ou  solventes  pode  prejudicar  as  
propriedades  do  balde  misturador  e  da  máquina.

Prepare  a  mistura  da  seguinte  

forma:  Antes  de  misturar,  certifique-se  de  que  a  unidade  giratória  esteja  firmemente  
travada  na  base;  que  o  freio  de  estacionamento  está  travado;  e  que  a  estação  de  mistura  
está  protegida  contra  o  rolamento  involuntário.

IMPORTANTE!

Aviso!

A  proteção  contra  reinício  protege  a  máquina  contra  um  
reinício  descontrolado  após  uma  falha  de  energia.  A  máquina  
só  pode  ser  ligada  se  você  usar  o  interruptor  de  alimentação  
novamente.

Para  desligar,  desligue  o  interruptor  (vermelho).

!



Portanto,  observe  sempre  as  seguintes  instruções:

na  direção  desejada.  Por  favor,  preste  atenção  que  você  está  se  afastando  do  
material  recém-distribuído.  Desta  forma,  as  rodas  não  rolarão  no  material  misturado.

Térmico:

Para  trocar  a  ferramenta,  você  pode  puxar  a  unidade  do  motor  do  FloorMix  2300  
para  fora  do  chassi  e  girá-la  em  180  graus  (ver  página  7  -  Montagem  do  dispositivo)

Para  soltar  a  pá  misturadora  (7),  use  uma  chave  de  boca  SW  24.  Segure  com  
uma  chave  de  boca  SW  27  no  fuso  de  trabalho.

Para  distribuir  o  material  misturado  em  uma  área  maior,  mova  o  FloorMix  2300

Em  caso  de  sobrecarga  permanente,  um  termopar  protege  o  
motor  contra  destruição.  Neste  caso,  a  ferramenta  desliga-se  
automaticamente  e  só  pode  ser  reiniciada  após  um  determinado  
período  de  arrefecimento  (aprox.  2  minutos).  O  período  de  
resfriamento  depende  do  aquecimento  do  enrolamento  do  motor  
e  da  temperatura  ambiente.

ATENÇÃO!

Nunca  levante  o  balde  de  mistura  no  encaixe  do  balde  se  estiver  cheio.

Depois  de  esvaziar  o  balde  de  mistura,  levante-o  novamente  até  que  o  pedal  (8)  
possa  ser  travado  novamente.

troca  de  ferramenta

Para  isso,  pressione  o  pedal  (8)  com  o  pé.

O  manuseio  incorreto  pode  causar  danos  na  ferramenta.

Ao  inserir  a  ferramenta,  você  pode  pegar  suas  mãos.  Por  esta  razão,  sempre  use  
luvas  de  proteção  para  trocar  a  ferramenta.

Desbloqueie  a  estação  de  mistura  para  incliná-la.

Proteção  de  ferramentas

Sempre  segure  a  unidade  firmemente  com  as  
duas  mãos  enquanto  a  destrava  e  inclina.

Eletrônicos: Em  caso  de  sobrecarga,  a  instalação  eletrônica  desenergizará  a  
ferramenta.  Após  a  alta  e  o  reengajamento,  pode-se  perfurar  
novamente.

Antes  de  qualquer  trabalho  na  ferramenta,  desligue  a  ficha  da  rede!

Agora  incline  o  balde  misturador  com  a  alça  (3),  até  
que  o  material  passe  sobre  o  bico.

Segure  a  alça  (3)  com  as  duas  mãos  enquanto  faz  isso.



Reciclagem  de  matéria-prima  em  vez  de  descarte  de  resíduos

Em  caso  de  falha,  o  reparo  deve  ser  realizado  por  uma  oficina  de  serviço  autorizada.

ÿ  Use  apenas  o  balde  de  mistura  original  da  Eibenstock  como  substituto  de  um  balde  de  
mistura  desgastado.  O  funcionamento  correto  é  garantido  apenas  com  este  balde  
de  mistura.

De  acordo  com  a  Diretiva  Europeia  2012/19/UE  sobre  resíduos  de  
equipamentos  elétricos  e  eletrônicos  e  sua  implementação  de  
acordo  com  a  legislação  nacional,  as  ferramentas  elétricas  que  
chegaram  ao  fim  de  sua  vida  útil  devem  ser  coletadas  

separadamente  e  devolvidas  a  uma  instalação  de  reciclagem  
compatível  com  o  meio  ambiente.

A  equipe  de  serviço  de  aplicação  da  EIBENSTOCK  responderá  com  prazer  a  perguntas  
sobre  nossos  produtos  e  seus  acessórios.

O  nosso  serviço  pós-venda  responde  às  suas  questões  relativas  à  manutenção  e  
reparação  do  seu  produto,  bem  como  às  peças  sobressalentes.

Antes  do  início  dos  trabalhos  de  manutenção  ou  reparo,  você  deve  
desconectar  o  plugue  da  rede  elétrica.

Proteção  Ambiental

Cuidado  e  manutenção

ÿ

máquina.

Para  evitar  danos  no  transporte,  a  ferramenta  elétrica  deve  ser  entregue  em  uma  
embalagem  resistente.  A  embalagem  assim  como  a  ferramenta  e  seus  acessórios  são  
feitos  de  materiais  recicláveis  o  que  possibilita  uma  retirada  ecologicamente  correta  e  
diferenciada  por  conta  das  facilidades  de  coleta  disponíveis.

Apenas  para  países  da  UE  

Não  elimine  ferramentas  elétricas  juntamente  com  o  lixo  
doméstico!

ÿ  Mantenha  a  máquina  e  os  controles  limpos  e  funcionais.  ÿ  Para  
limpar  as  ferramentas  de  mistura,  gire  a  unidade  do  motor  em  180  graus  (ver  página  7  -  

Montagem  do  dispositivo).  Preste  atenção  para  que  não  entre  água  no  motor  durante  
a  limpeza.  ÿ  Mantenha  sempre  a  ferramenta  elétrica  e  as  aberturas  de  ventilação  

limpas.  ÿ  Durante  o  trabalho,  preste  atenção  para  que  nenhuma  partícula  entre  no

As  reparações  só  podem  ser  executadas  por  pessoal  devidamente  qualificado  e  
experiente.  Após  cada  reparo,  a  máquina  deve  ser  inspecionada  por  um  especialista  em  
eletricidade.  Devido  ao  seu  design,  a  máquina  necessita  de  um  mínimo  de  cuidados  e  
manutenção.  No  entanto,  os  seguintes  pontos  sempre  devem  ser  observados:



Ferramentas  elétricas  GmbH  Eibenstock

Danos  devido  a  defeitos  de  material  ou  falhas  de  produção  devem  ser  eliminados  
gratuitamente  por  reparo  ou  substituição.

Director  Geral

Danos  devido  ao  desgaste  natural,  sobrecarga  ou  manuseio  inadequado  estão  
excluídos  desta  garantia.

Lothar  Lässig
Chefe  de  Engenharia

Declaração  de  conformidade  da  UE

Reclamações  serão  aceitas  somente  se  a  ferramenta  for  devolvida  em  condições  não  
desmontada  ao  fabricante  ou  a  um  centro  de  serviço  autorizado  Eibenstock.

Frank  Markert

A  indicação  de  emissão  de  ruído  é  medida  de  acordo  com  a  norma  DIN  45  635,  Parte  
21.  O  nível  de  pressão  acústica  no  local  de  trabalho  pode  ultrapassar  85  dB  (A);  neste  
caso,  medidas  de  proteção  devem  ser  tomadas.

Arquivo  técnico  (2006/42/EC)  em:

Sujeito  a  alteração  sem  aviso  prévio.

Emissão  de  Ruído /  Vibração

Declaramos  sob  nossa  exclusiva  responsabilidade  que  o  produto  descrito  em  “Dados  
Técnicos”  está  em  conformidade  com  todas  as  disposições  relevantes  das  diretivas  
2011/65/EU,  2014/30/EU,  2006/42/EC  incluindo  suas  alterações  e  está  em  conformidade  
com  o  seguinte  normas:  EN  61  029-1,  EN  50  581.

De  acordo  com  nossas  condições  gerais  de  entrega  para  negócios,  os  fornecedores  
devem  fornecer  às  empresas  um  período  de  garantia  de  12  meses  para  defeitos  
redibitórios  (a  serem  documentados  por  fatura  ou  nota  de  entrega).

Auersbergstrasse  10
D  –  08309  Eibenstock

16/08/2022

garantia

Use  protetores  auriculares!




