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Guia de Solução de Problemas MAXIT 
Toda coladeira Maxit é testada pelo departamento de controle de qualidade da DAIGE por 

dois dias para se ter a certeza de que estão funcionando corretamente. Entretanto, 

algumas coisas podem mudar em seu ambiente como, voltagem, superfície da mesa, nível 

do adesivo, etc., e isso pode resultar nos seguintes problemas. 

 

Iniciando os trabalhos 
1. Problema: a luz frontal não acende após 55 minutos, então o motor não funcionará 

mesmo que o adesivo esteja derretido. 

 

Causa: isso é raro, mas pode acontecer na primeira vez que você usa a Maxit por conta 

de o termostato ter sido impactado pelo transporte. 

 

Solução: é necessário um pequeno ajuste no termostato. Entre em contato com a 

TÜNKERS e nós enviaremos um e-mail com as instruções. Uma vez ajustado 

corretamente, você nunca mais terá que realizar essa etapa. 

 

2. Problema: adesivo está derretendo, mas não atinge uma caloria suficiente. 

 

Causa: não está chegando potência suficiente à Maxit por conta de muitos itens plugados 

na mesma tomada ou uma extensão sem fiação ideal está sendo utilizada. Também se 

certifique que o botão da temperatura (knob) não foi movido para a esquerda abaixo da 

posição 11:00. 

 

Solução: remova outros itens plugados na tomada. Também veja se pode plugar 

diretamente ao invés de utilizar uma extensão. Se precisar utilizar extensão, esta precisa 

ser 14 AWG. 

 

3. Problema: há presença de fumaça saindo da bandeja ou um cheiro forte. 

 

Causa: a Maxit está funcionando muito quente. Não é incomum a Maxit funcionar mais 

quente em sua empresa comparado ao nosso controle de qualidade por conta de uma 

voltagem mais alta. Ademais manter o motor funcionando pode aumentar a temperatura 

do adesivo significativamente. 

 

Solução: gire o knob da temperatura para esquerda. Se está em 1:00, vire para 12:00 ou 

ainda para 11:00. Serão necessários 30 minutos para atingir a nova temperatura. 

 

http://www.tuenkers.com.br/
http://www.tuenkers.de/


TÜNKERS do Brasil Ltda.  
TÜNKERS Group 

 
 

 Laminating 

 Glue Machine 

 Labeling  

 Packaging 

 Photobook 

 Finishing 

Av. Casa Grande, 850 
09961-350 Diadema 

São Paulo / Brazil 

 

Telefon: +55 (11) 4056 3100  

E-Mail: 
maquinadecola@tuenkers.com.br 
www.tuenkers.com.br 
www.tuenkers.de   

 

2 
 

Problemas na Aplicação 
Uma das maiores razões para uma aplicação falha é o adesivo estar baixo na bandeja. 

Existem dois degraus dentro da bandeja onde o primeiro é o nível “ADCIONAR” e o 

segundo mais alto é o “CHEIO”. Você deve manter o adesivo sempre acima do nível 

“ADICIONAR” atingindo o nível “CHEIO”. Essa checagem deve ser feita com a máquina 

parada. 

 

1. Problema: primeira metade do papel vem com uma camada boa de cola e a outra 

metade com estriados/falhado. 

 
Causa: o adesivo na bandeja está baixo. Sua coladeira também pode estar em uma 

superfície desnivelada de forma que a parte traseira da máquina está mais alta que a 

frente, assim nível do adesivo na frente parece cheio, mas na verdade está com menos 

adesivo no fundo o que acarreta em problemas de reabastecimento do cilindro colador. 

 

Solução: Nivele a frente da máquina adicionando calços de papel em baixos dos pés 

frontais. 

 

2. Problema: pequenas falhas na camada aplicada. 

 

Causa:  A Maxit está funcionando muito quente. Quando se trabalha muito quente o 

adesivo fica menos pegajoso e o papel não gruda o suficiente no rolo recebendo uma 

camada menor de cola. Trabalhar com temperatura muito alta também afina o adesivo 

no cilindro colador. 

 

Solução: gire levemente o botão da temperatura para a esquerda. Se ele estiver na 

posição 12:00, vire para 11:00 e espere 30 minutos. 

 

3. Problema: Uma fina linha sem adesivo 

 

Causa: Sujeira ou detrito alojada entre a régua raspadora e o cilindro colador está 

bloqueando o fluxo de adesivo. 

 

Solução: afrouxar os parafusos da parte superior da régua raspadora e move-la para trás 

com os parafusos frontais, afastando do cilindro colador com a máquina parada. Depois 

de afastado, ligue e desligue o motor para que a sujeira suba permitindo sua remoção. Se 

a régua estiver muito suja, então remova a régua para limpeza. 

 

http://www.tuenkers.com.br/
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4. Problema: após a passagem do papel ele sai com uma marcação no lado impresso com 

se fosse um vinco. 

 

Causa: o papel é muito fino, ele gruda no cilindro colador e ao passar pelas lâminas 

separadoras ele é marcado. Isso também vai acontecer com papeis L2/C2 com coating de 

ambos os lados.  

 

Solução:  Deve-se utilizar um papel de gramatura maior. O mínimo é 120 gr/m2 ou 

0,23mm se for papel fotográfico. 

Esse problema não será solucionado se utilizar papel C2/L2. 

 

5. Problema: a camada da cola está muito espessa ou muito fina 

 

Causa: posição da régua raspadora 

 

Solução: Reposicione a régua raspadora utilizando o guia de operação ou veja o filme de 

funcionamento da máquina. 

 

6. Problema: gotas de cola na extremidade frontal do papel 

 

Causa: Acúmulo de adesivo nas pontas das laminas separadoras após trabalhar por um 

período. 

 

Solução: desligue o motor e elas devem derreter. Também abra um espaço entre as 

lâminas separadoras de modo que o mínimo e em suficiente quantidade para separar o 

papel do cilindro seja utilizado. Uma camada fina de cola também ajuda. 
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