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FOLHAS DE LIXA

Lixa d’água

Lixa massa

O Sistema de folhas Lixa D’água 231Q e 211Q são indicadas para opera-
ções manuais a úmido na reparação automotiva. Realizam operações de 
nivelamento, desbastes e acabamentos de massa poliéster, plástica 
e/ou rápida, primers, tintas e vernizes.

211Q: #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #800
231Q: #80 #100 #120 #150 #180

A Folha de Lixa Massa 3M 230U é desenvolvida para operações de 
desbaste e acabamento, principalmente no mercado de construção, no 
lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em 
geral.

As folhas de Lixa Ferro 221T são folhas de tecido de uso manual coberto 
com mineral abrasivo para lixamento de metais ferrosos e não ferrosos 
em geral, remoção de rebarbas e operações que vão do desbaste ao 
acabamento.

221T: #36 #40 #50 #60 #80 #100 #120 #150 #180 #220

Remoção de oxidações ou contaminações em pinturas automotivas, 
como: escorridos, pulverizações, cascas de laranja, riscos, entre outras. 
Utilizada na fase de acabamento da pintura, antes das etapas de 
polimento.

MODELO 1: #50 #60 #80 #100 #120 #150 #180 #220

Lixa ferro

Lixa imperial



FOLHAS DE LIXA

Indicada para indústria moveleira, automotiva, metalúrgica e marcena-
ria. Além disso, pode ser utilizada no lixamento de seladores, vernizes, 
tintas, e qualquer superfície com alto índice de empastamento.

#80 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #400

Parte integral do sistema de lixamento a seco da 3M as lixas Frecut série 
ouro são tipo Premium, desenvolvidas especialmente para a área de 
reparação automotiva. 

#40 a #800

Lixa frecut prata

Lixa frecut ouro



CORREIAS DE LIXA

Pano Madeira

Pano Metal

Lixa desenvolvida para utilização principalmente no mercado moveleiro, 
de calçados, parte de madeira no segmento de construção e faça você 
mesmo, em operações desde desbaste até acabamento final. 

#40 #50 #60 #100 #120 #320

Indicada para todos os tipos de metais ferrosos e não ferrosos, para 
operações de desbaste e acabamento em soldas, rebarbação de peças 
fundidas e forjadas, acabamento de qualquer superfície metálica, peças 
moldadas em aço ou madeira, etc.

#36 a #400

Recomendada para aplicações de desbaste, rebarbação, acabamento 
de borrachas e metais não ferrosos como latão, alumínio, bronze e 
zamak. É também bastante usada no lixamento de madeira maciça, 
MDF, aglomerado revestido; em peças curvas e torneadas. 

#80 #100 #120 #220 #280 #320 #400

Recomendada para lixamentos de metais não ferrosos, vidros, mármo-
res, plásticos, cristais, produtos acrílicos, sendo que as operações deve-
rão ser lubrificadas com água ou qualquer outro tipo de lubrificante. É 
uma lixa desenvolvida para utilização nos mercados que necessitam 
evitar a queima ou aquecimento das peças durante o lixamento. 

#36 #60 #80 #100 #120 #220 #320 #400

Pano Flexível 433D

Pano Vidro 441W - DXC 227



CORREIAS DE LIXA

Cubitron II 384F
As correias 3M CUBITRON II chegaram para estabelecer um novo pata-
mar de performance e produtividade, graças a inovações tecnológicas 
da 3M, garantindo assim mais velocidade, consistência e vida útil ao 
produto.
723D
384F: #36 #50 #60 #80 #120 #150 #180 #240
947A: #40 #60 #80 #120
984F: #36 #60 #80

As Correias Surface são utilizadas em lixadeiras portáteis e em lixadeiras 
automáticas de pequeno e grande porte. Realiza operações de lixamen-
to, uniformização de superfícies e acabamento em lugares de difícil 
acesso.

AG | AM | AF

Surface



DISCOS DE LIXA

Hookit Cubitron II 775L

Hookit Prata

Os discos HOOKIT 775L são ideais para o sistema de lixamento a seco, 
de alta performance, indicados para lixamento de massas, primers e 
tintas em geral.

#80 #120

Disco de Lixa Antiempastante. Desenvolvida para alto rendimento e 
melhor qualidade de acabamento,  resultado da inovação tecnológica da 
3M.

#80 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #400

Parte integral do sistema de lixamento a seco da 3M as lixas Frecut série 
ouro são tipo Premium, foram desenvolvidas para utilização principal-
mente em lixamentos a seco de metais, tintas automotivas, madeiras de 
todos os tipos ou seus revestimentos, plásticos, acrílicos, massas corri-
das e tintas em geral, que causam alto índice de empastamento.

#40 a #800

Os discos 252Z são indicados para operações de desbaste pesado em 
madeiras em branco ou quando precisa-se retirar rapidamente e eficien-
temente madeiras revestidas com primers, seladores, lacas, vernizes, 
pinturas e massas, ou em outros tipos de superfícies que apresentam 
alguma oleosidade, umidade e baixa dureza onde o empastamento é 
problema.

Hookit Ouro

Hookit 252Z



DISCOS DE LIXA

Hookit Madeira
Indicada no lixamento de madeiras em geral,  no mercado de construção 
em especial no lixamento de portas e batentes. Utilizada em marcena-
rias, em todas as etapas de lixamento anteriores a aplicação de selado-
res e vernizes.

#40 #60 #80 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #400

Lixa desenvolvida para utilização nos mercados metalúrgicos em opera-
ções de desbaste, rebarbação e acabamento, em reparação automotiva 
na remoção de pinturas e massas e no mercado de construção no uso 
geral.

283C: #16 #24 #36 #50 #60 #80 #100 #120
382C: #36 #50 #60 #80
501C: #24 #36 #50 #60 #80 #100 #120
785C: #36 #120
982C: #36 #60 #80
985C: #24 #36 #50 #60 #80 #100 #120

Discos de Fibra 

Hookit 338U
A lixa 338U Hookit Evolution é a escolha certa para obter um corte preci-
so com excelente acabamento de superfícies. Camada abrasiva de alta 
performance e maior durabilidade da lixa.

127D   5F   #80 #120 #150 #180 #220 #320 #400
127D   SF   #80 #120 #150 #180 #220 #320 #400
152D   6F   #80 #120 #150 #180 #220 #320 #400
152D   SF   #80 #120 #150 #180 #220 #320 #400



Roda de Brim
Roda de Brim, podem ser usadas para operações de afinação ou de 
polimento de materiais ferrosos e não ferrosos. Além disso, todo o corpo 
da roda mais o núcleo são construídos do mesmo material.

São indicados para remoção de tinta, limpeza e condicionamento de 
superfícies, por isso não prejudica o acabamento ou aquecimento da 
chapa. Portanto, este produto torna a limpeza mais rápida e prática em 
diversas superfícies.

As rodas flanela são usadas para polimento com massas sólidas e líqui 
das e também podem ser usadas para lustração em diversos materiais 
como metais, inox, alumínio, plástico, dentre outros.

Clean e Strip

Roda de Flanela

LIMPEZA, ACABAMENTO
E REBARBAÇÃO

Este produto atende a diversas aplicações em minerações, siderurgias, 
cimenteiras entre outras indústrias. Portanto, pode ser aplicado em 
diversos processos como: vedações, forramentos, isolamento térmico, 
filtragens, etc.

Feltro Metro ou Pedaço



A Escova de Acabamento Scotch-Brite é constituída de flaps de mantas 
aderidos a um tubo fenólico, para operações de condicionamento de 
superfícies, tais como acabamento, limpeza, polimento e rebarbação. 
Devido à sua alta flexibilidade, é especialmente indicada para trabalhar 
em peças com perfis complexos e curvos. Proporciona acabamento 
acetinado (fosco) ou escovado (riscado) em metais.

Escova de Scotch-Brite

LIMPEZA, ACABAMENTO
E REBARBAÇÃO

Roda de Feltro
São utilizados para afinação em peças, colagem de pó abrasivo (óxido 
de alumínio) e também como condutor de cinta de lixa.

Discos Ventilados são produzidos com tecidos de algodão, sarja, sisal, 
transisal e seus tratamentos. Em seguida, são conformados para a 
formação de dobras. Estas conferem maior rigidez, melhor ventilação, ao 
mesmo tempo que agem como captadoras do composto de polir. Discos 
Plissados são usados em superfícies planas ou irregulares, em especial 
para metais sanitários, pingentes, puxadores, cadeados, fechaduras, 
etc.

Disco Plissado e Ventilado

Roda de Sisal
Este produto pode ser utilizado em máquinas para lixamento e polimen-
to, micro-acabamento, desoxidação para peças de superfícies planas em 
diversos materiais tais como: aço-inox, alumínio, ferro, latão, metais 
ferrosos e não-ferrosos.



Roda de Scotch-Brite
A Escova Combinada Scotch-Brite™ utiliza a ação de corte dos abrasivos 
revestidos 3M com a ação do acabamento do material Scotch-Brite™ 
para metais – tudo isso em uma única etapa.

Utilizada para desbaste e acabamento em soldas, rebarbação de peças 
fundidas e forjadas, acabamento  de qualquer superfície metálica, peças 
moldadas em aço ou madeira , entre outros. Também utilizada no 
segmento de calçados, nas operações de acabamento e asperagem.

Roda PG com Haste

Roda PG
A roda PG também é conhecida como roda de lixa, que é recomendado 
para trabalhos abrasivos prolongados e uniformes.  A peça tem amplo 
uso em indústrias metalúrgicas, autopeças e de fundições.

LIMPEZA, ACABAMENTO
E REBARBAÇÃO

Roda EXL
As Rodas Laminadas EXL para rebarbação e acabamento foram espe-
cialmente projetadas para uso na indústria aeronáutica e metalúrgica. 
Os operadores podem aplicar maior pressão de trabalho nestas rodas, 
porque elas são menos sensíveis ao calor gerado na superfície de traba-
lho.



Disco Flap Fibra Cubitron II
Os Discos Flap 967A Cubitron™ II contém os grãos microrreplicados 3M 
PSG que garantem desbastes rápidos e frios gerando uma maior vida útil 
do disco e alta produtividade para operação. São discos versáteis, que 
podem ser usados nas mais diversas operações em metais, tais como 
remoção de cordão de solda, chanfros e outros.

#40 #60 #80

São discos com curvatura na face de corte para total cobertura da super-
fície a ser lixada e melhorar o acabamento. Indicado para a remoção e 
acabamento de cordões e pontos de solda, desbastes em geral, nivela-
mento de superfícies, remoção de corrosão e revestimentos.

FIBRA:  #36 #40 #50 #60 #80 #100 #120
PLÁSTICO: #36 #40 #60 #80 #100 #120

Lixa desenvolvida para rebarbação, nivelamento de cordão de solda e 
limpeza de superfícies metálicas. É utilizada no lixamento de aço inoxi-
dável, aço carbono e alumínio.
#40 #60 #80 #120 

Disco Flap Fibra e Plástico

Disco Flap Uso Geral

Disco Flap PRO

Lixa desenvolvida para rebarbação, nivelamento de cordão de solda e 
limpeza de superfícies metálicas. Para lixamento de aço carbono, aço 
inox e alumínio.

#40 #60 #80 #120

LIMPEZA, ACABAMENTO
E REBARBAÇÃO

Disco Flap Uso Geral





High Performance
Produto indicado para desbaste, limpeza e preparação de cordões de 
solda. Nivelamento e desbaste de peças metálicas e funilaria em geral.

Discos de Desbaste A-Plus 3M é um disco de desbaste, possuem ótima 
taxa de remoção e excelente durabilidade. Portanto, são altamente 
recomendados para utilização no mercado metalúrgico. A linha de 
Discos de Desbaste I-Plus oferece maior performance e produtividade, 
com três telas de segurança. Este disco é certificado pela ABNT.

Disco de Desbaste 3M™ General Purpose é um disco com centro rebai-
xado tipo 27. Possui três telas de segurança e oferece excelente relação 
custo x benefício. O Disco de Desbaste 3M™ General Purpose é utilizado 
no mercado metalúrgico em aços carbono e suas ligas, metais ferrosos, 
aço inox e alumínio

A-Plus e I-Plus

General Purpose

DISCOS DE DESBASTE

Cubitron II
Os Discos de Desbaste CubitronTM II geram excelentes taxas de remo-
ção em uma grande variedade de metais. Eles podem ser usados para 
remoção de solda e diversas outras atividades de desbaste.



Roloc 983C
É uma lixa desenvolvida para utilização nos mercados metalúrgico onde 
há a necessidade de um alto poder de remoção. Produto utilizado em 
operações de desbaste e acabamento através de lixadeiras portáteis 
angulares na forma de discos Roloc.

#36 #50 #60 #80

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

MODELO 1: #00 #000 #000 #000 #000 #000
MODELO 2: #00 #000 #000 #000 #000 #000

Indicada para a remoção de marcas de lixamento e microrrebarbas 
deixadas pelas ferramentas de corte. Prepara as superfícies metálicas 
para posterior aplicação, revestimento ou pintura e rebarbação de peças 
metálicas estampadas.

Roloc 785C

Roloc Surface

DISCOS DE DESBASTE

Roloc 361F
É uma lixa desenvolvida para utilização nos mercados metalúrgico onde 
há a necessidade de um alto poder de remoção, para operações de 
acabamento através de lixadeiras portáteis angulares, na forma de 
discos Roloc.

#120





General Purpose
Disco de Corte General Purpose 3M  Indicados para corte de materiais 
metálicos desde operações em máquinas portáteis até estacionárias. 
Portanto, pode ser utilizado em cortes em funilaria em geral, cortes de 
tubos e outros perfis metálicos diversos.

A linha A-Plus I-Plus para aço inox. São discos de performance superior, 
produzidos com duas telas para maior segurança do operador. Certifica-
do pela ABNT, ou seja, garantia de qualidade e segurança internacional.

Linha de disco de corte fino para operações que exigem corte rápido, 
preciso e sem rebarbas. Alta performance e segurança. Rendimento 
superior com qualidade 3M.

A-Plus e I-Plus

Fast-Cut

DISCOS DE CORTE

Cubitron II
Segundo a própria 3m os discos de corte 3M™ Cubitron™ II foram desen-
volvidos para oferecer alto índice de corte de todos os tipos de metais 
ferrosos, aços inoxidáveis, aços-liga e ferro fundido. Sua longa vida útil 
ajuda a reduzir custos. Além disso, sua ação de corte rápido e frio facilita 
seu trabalho!





Esponja Dupla-Face
A Esponja Dupla Face Scotch-Brite™ é indicada para limpeza profissional 
leve e média. Utilizada para limpeza de superfícies em geral, como uten-
sílios e equipamentos de restaurantes e cozinhas industriais. A Esponja 
Dupla Face Scotch-Brite™ pode ser aplicada em superfícies como pisos, 
paredes, bancadas, equipamentos e utensílios. Não é indicada para 
materiais delicados, pois pode causar riscos.

As áreas produtivas tem grande potencial para aplicações das mantas 
Scotch-Brite, pois as operações de limpeza, acabamento e rebarbação 
leve podem ser realizadas com as mantas Scotch-Brite, principalmente 
onde não é possível a utilização de equipamentos apropriados devido à 
geometria ou dimensão das partes e que são realizadas manualmente. 

Rolo

Folhas
As mantas Scotch-Brite são utilizadas em operações de condicionamen-
to de superfície, o que significa que o uso de um produto Scotch-Brite 
não altera a geometria da peça trabalhada, como ocorre em operações 
feitas com lixas, rebolos, etc., que provocam o desgaste da superfície.

SCOTCH-BRITE





Estes compostos são fabricados à base de sebo animal e seus deriva-
dos. Seu emprego fornece maior ou menor poder de lubrificação e/ou 
aderência das massas sólidas ou líquidas durante as operações de 
polimento.

Sebo

Massa para Polir
São constituídas basicamente por dois únicos tipos de componentes: o 
ligante e o abrasivo. O ligante pode ser composto por uma ou mais gordu-
ras, de origem animal ou vegetal. Assim a massa para polimento, é 
considerada a harmonia com os ligantes, que garantirá o equilíbrio entre 
poder de corte, aderência, lubrificação e brilho final.

POLIMENTO





Fita de Papel
Fita 3777 - O adesivo à base de resina e borracha sintéticas possui alta 
resistência ao cisalhamento, sensível a pressão e de alta força de 
coesão. Fita 3557 – Tratada sem solventes, portanto, trás característi-
cas impermeabilizantes, flexibilidade e resistência à tração. Fita 2564   
impermeabilizante e proporciona boa resistência à umidade, seu adesi-
vo dificulta a abertura da embalagem, mesmo com a pressão exercida. 
Fita 2563 – Adesivo à base de resina e borracha sintéticas. Portanto 
possui alta resistência ao cisalhamento e boa adesão em papelão.

Crepado 2564 | Liso 3557 | Crepado 2563 | Kraft 3777

A Fita de Durex 500 3M é constituída de um dorso de filme de celofane, 
especialmente tratado, com a finalidade de proporcionar um fácil desen-
rolamento. Portanto, este adesivo de resina e borracha sintética possui 
ótima resistência ao cisalhamento.

Fita crepe de papel resistente e boa adesão em diversos substratos, 
direcionada para aplicações industriais onde uma fita crepe de boa 
performance é requerida.

2352 | 101LA | 201LA | 2721

Fita Durex de Celofane

Fita Crepe

FITAS

Fita de BOPP Tartan
O filme de polipropileno biorientado proporciona uma melhor resistência 
à umidade, garantindo um melhor desempenho durante o envelheci-
mento, boa resistência ao impacto e abrasão. Disponível  nas cores 
transparente, marrom, branca e impressa personalizada.

5899 Trasnparente | 5899 Marrom | 5848 Impressa (sob encomenda) 
| 5899 Cuidado Frágil | 5899 Lacre



Fita Silver Tape
Pode ser utilizada para reparação de molduras, fixação de sistema de 
ventilação, fixação de chuveiros, reparação de vassouras, livros, aspira-
dores de pó, mangueiras, calhas, vedação de bóias e piscinas, fixação 
de objetos, etc. Reparos provisórios em materiais náuticos (botes, pran-
chas etc) e tecidos. Enfeixamento, empacotamento, embalagem, enca-
dernação, etc.

Fitas produzidas com folhas de alumínio, cobertas com adesivo acrílico 
ou à base de borracha, com ótima condutividade térmica e resistência à 
maioria dos agentes químicos e as intempéries.

Fita Zebrada. Rolo de fita em polietileno pigmentado impresso. Indicado 
para as seguintes atividades: construção civil, utilizada interna e exter-
namente na sinalização, interdição, balizamento ou demarcação em 
geral, por indústrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou 
empresas que realizam trabalhos externos.

Fita de Alumínio

Fita Zebrada 766

FITAS

Fita Dupla Face de Papel
Indicado para montagens de cartazes em pontos de vendas, escritórios 
e outros estabelecimentos, montagens fotográficas. Além disso, é alta-
mente indicado para fechamento de pequenas embalagens.

4869 | 4880 | 9500

419 | 423 | 425 | 427



Fita Dupla Face VHB
A Fita 3M VHB substitui parafusos, rebites e pinos para aderir permanen-
temente a um substrato, enquanto distribui a carga de tensão por todo o 
comprimento da fixação. Uma vez que os materiais são fixados com a 
Fita 3M VHB, uma solda praticamente indestrutível é criada. Ela oferece 
design flexível com sua viscosidade e uma poderosa capacidade de se 
unir a uma variedade de superfícies.

Fita Isolante é indicada para uso geral e doméstico. Portanto, é ideal 
para pequenos reparos elétricos, reforço em cabos de ferramenta e 
manutenções provisórias.

Fita Isolante

FITAS

Fita Demarcação de Solo 471
Ideal para demarcação de solo, filas, quadras, vagas de garagem, etc. 
Também utilizada para vedação e lacração de embalagens. Identificação 
e sinalização de portas de vidro. As Fitas 471 são constituídas de dorso 
de PVC plastificado, cobertas com adesivo à base de resina e borracha. 
Apresentam ótima conformabilidade, boa resistência química e à abra-
são

Imperial | 23BR | 33+

4905 | 4910 | 4930 | 4950 | 4960 | 4970 | 5796 Anti Chamas | 
Estrutural Glazing 4972 | 4308 | CV-150 | ACM-160 | RP45F





Aparelho Manual Conjugado
O arqueador de fita plástica é uma solução de ótimo custo-benefício 
para esticar, selar e cortar a fita numa operação simples e eficiente. Por 
ser conjugado, desempenha com um único aparelho as mesmas 
funções que outros no mercado realizam com dois aparelhos separados.

A Fita Phoenix é produzida com matéria prima de polipropileno virgem ou 
reciclado, é recomendada para arqueação de volumes leves e medianos. 
Sua aplicação é realizada com a Arqueadora Automática ou Semiauto-
mática.

Equipamento desenvolvido para proporcionar grande eficiência em sua 
aplicação, com vantagens no manuseio como o sistema de guia da fita 
conjugado ao braço de freio que atua quando a fita é puxada do rolo, 
assim evita o acúmulo de fita caída ao chão.

Fita de Arquear Phoenix

Desenrolador

Fita e Arquear Pet
Fita para arqueação, utilizadas para arqueação em pallets e produtos 
pesados que necessitam de uma alta resistência a rupturas e alto nível 
de tensionamento.

Pet Verde | Pet Virgem | PP Preta Reciclada

Reciclada branca | Virgem incolor

EMBALAGEM



Máquina de Arquear KZB-1
Máquina de Arqueação veloz, tensiona, sela e corta a fita automatica-
mente. Exclusivo fecho duplo de termo solda profunda. Maquina para 
arquear, compacta, leve e equipada com rodas facilitando o transporte. 
Desliga automaticamente se não for usada. Extremamente funcional 
confiável e de fácil operação.

O Fitilho Reciclado é produzido em PP (polipropileno) e muito utilizado 
para amarrações em geral. Garante proteção e segurança da mercadoria 
no transporte. Indicado para produtos leves e rígidos fornecido em rolos, 
pesando aproximadamente 1 kg.

Usado especificamente para embalagem de proteção em partes que 
requerem um cuidado maior, como os móveis e seus componentes, cerâ-
micas, vidros, peças automotivas, eletroeletrônicos e outros.

Fitilho

Plástico Bolha

Selo para Fita
Os selos para embalagem são fundamentais para o processo de arquea-
ção e travamento das fitas plásticas e colaboram para manter seguro o 
volume que foi embalado.

Preta| Pet 

EMBALAGEM





Capacete 3M H-700
Fabricado em polietileno de alta densidade, o que proporciona alta 
resistência contra impactos nos mais exigentes ambientes de trabalho. 
Conforto extremo, ajuste perfeito e a proteção 3M™ que você já conhe-
ce. Disponível nas versões: com ventilação, sem ventilação, com refleti-
vo, sem refletivo, suspensão com catraca, suspensão com ajuste 

Protetores auditivos tipo concha, constituído por 2 conchas. Além disso, 
são revestidas com almofadas de espuma em suas laterais (que entram 
em contato com a cabeça do usuário) e no interior das conchas.

Abafador

Protetor Auricular
Indicados para proteção auditiva em locais com excesso de ruído (acima 
de 85dB), causado por serra elétrica, britadeira, furadeira, bate-estaca 
ou outros ruídos.

1100| 1110 | Silicone | Silicone Bicolor | Silicone Pump Plus

1426 | Pomp Muffler | Muffler

EPI



Óculos Castor
Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma 
única peça de policarbonato. Além disso, os óculos são fornecidos com 
um suporte plástico que se encaixa na canaleta do apoio nasal e pode 
ser utilizado para a colocação de lentes convencionais.

Óculos de Segurança Panda constituídos de armação e visor em uma 
única peça de policarbonato.  Além disso, as hastes, do tipo espátula, 
são confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 fendas 
para ventilação e são fixas à armação através de pinos plásticos.

Óculos Panda

Óculos Leopardo
Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma 
única peça de policarbonato com ponte e apoio nasal injetado na 
mesma peça e hastes tipo espátula.

Cinza | Verde | Incolor | Amarelo

Incolor | Cinza | Amarelo | Verde

Incolor | Cinza

EPI

Óculos de Segurança Jaguar, constituídos de um arco de material plásti-
co preto com um pino central. Além disso, possui duas fendas nas extre-
midades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato.

Óculos Jaguar

Incolor | Cinza | Amarelo | Verde



Respirador Semi-Facial PFF1 e PFF2 
O respirador é composto basicamente por dois painéis de não-tecido e 
um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente.

Os Respiradores Semi-Faciais ajudam a fornecer proteção contra partí-
culas e uma grande variedade de gases e vapores. Portanto, deve ser 
sempre utilizado com os cartuchos e filtros aprovados.

Respirador Semi-Facial

PFF1 e PFF2 com e sem válvula | PFF VO com e sem válvula | PFF1 e 
PFF2 branca com e sem válvula

6200 | Kit 3000 | Advantage 200LS | Série 6200 | Série 7500 | Série 
7000

EPI

O Protetor Solar UVA/UVB FPS60 Luvex age contra a ação nociva dos 
raios UVA/UVB emitidos pelas radiações solares. O protetor Solar FPS60 
Repelente, além de proteger a pele dos efeitos nocivos das radiações 
UVA/UVB, repele a ação de mosquitos, como o Aedes aegypti.

Bloqueador Solar

Creme de Proteção Industrial
Creme de Proteção Industrial Luvex é um creme protetor para a pele 
hidrossolúvel e óleo-resistente. Por isso, quando aplicado à pele forma 
uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos 
químicos.

Protetor Solar UVA/UVB FPS60 Luvex | Protetor Solar FPS60 Repelente



Luva de Procedimento Nitrílica – Luva de segurança, confeccionada em 
resina nitrílica. Portanto, ela é sem pulverização de amido internamente 
e possui superfície externa lisa. Luva de Procedimento Látex – Luvas em 
látex 100% natural, não estéril, ambidestras. Além disso, são resisten-
tes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL.

Borracha vulcanizada na palma e ponta dos dedos. Além disso, possui 
proteção a objetos abrasivos e perfuro cortantes como concreto, madei-
ra e outros.

Luvas de Procedimento

Luva Banho de Borracha Vulcanizada

Látex | Nitrílica

Laranja

EPI

Luva de Látex
Confeccionada em látex natural, ambidestra. Além disso, possui revesti-
mento interno em verniz silver, antiderrapante na palma e face palmar 
dos dedos.

Luva Banho de Látex
Tricotada com fios de poliéster e algodão, revestida na palma. Além 
disso, possui face palmar e pontas dos dedos com látex natural, palma 
antiderrapante, acabamento rugoso.

Azul | Black Grip | Nitrilon



Luva de segurança, confeccionada com forro em tecido de natural e 
sintético. Além disso, possui revestimento em PVC, palma, dedos e dorso 
com acabamento áspero, comprimento de 36cm.

Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, com revestimento 
interno em flocos de algodão. Além disso, contém antiderrapante na 
palma, face palmar e ponta dos dedos.

Luva de PVC

Luva Nitrílica

EPI

Luva Sensiling
Luva de segurança tricotada com fios sintéticos, sem costura, revestida 
na face palmar. Além disso, possui dedos e pontas dos dedos com poliu-
retano, punho com elastano.

Luva Neoprene
Luva de Segurança Neoprene, confeccionada em látex natural. Além 
disso, possui revestimento externo em neoprene e interno em flocos de 
algodão, face palmar e ponta dos dedos antiderrapantes.



A luva de malha de aço é confeccionada em aço inoxidável cromo níquel 
e seus elos possuem espessura de 0,55 mm. Além disso é altamente 
resistente. Indicada para aplicações onde existe alto risco de corte, 
como por exemplo, indústrias frigoríficas.

Luva Malha de Aço

EPI

Resistentes para serviços pesados e apresentam ótimo acabamento nas 
costuras para garantir a proteção adequada das mãos. Além disso, é 
confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os 
dedos polegar e indicador.

Luva de Raspa

Luva de Vaqueta
Para proteção das mãos do usuário contra ação de agentes abrasivos e 
escoriantes. Além disso, não é impermeável, e não recomendada onde 
existe a exposição altas concentrações de produtos químicos cáusticos 
e ácidos.
Petroleira | Mista

Luva de Malha
Confeccionada em fibras sintéticas, punho com inserções de fibras elás-
ticas. Além disso, possui acabamento final em fibras sintéticas. A versão 
pigmentada ainda possui pigmento em PVC na região palmar.

Branca Tricotada | Preta Tricotada 4 fios



Tricotada em fios de poliamida, punho com elastano, acabamento final 
em overloque, sem costuras (tecida de forma integral). É uma luva leve e 
extremamente maleável, calçando muito bem nas mãos. Além disso, a 
versão pigmentada possui palma com pigmentos em PVC, punho com 
inserções de fibra elástica, acabamento final em fibras sintéticas

Luva de Elanca

Helanca 4 fios | Helanca 6 fios | Helanca 5 fios pigmentada

EPI

Touca de TNT descartável
Indicada para uso em ambientes que exijam alto nível de higiene. Portan-
to, é recomendada para uso em cozinhas, indústrias alimentícias e áreas 
relacionadas.

Utilizadas para proteção dos calçados dos profissionais que atuam em 
diversas áreas. Portanto, serve de proteção durante a realização de 
procedimentos em geral. Além disso, o uso das sapatilhas serve como 
barreira física, evitando a contaminação do ambiente e do usuário.

Sapatilha de TNT descartável

Perneira de Raspa
Perneira de segurança confeccionada em raspa com fechamento em 
velcro ou fivela. Além disso, protege as pernas do usuário contra agentes 
abrasivos em trabalhos de solda em geral.



Botina
Este produto trás a proteção necessária para enfrentar o dia a-dia em 
diversos ambientes de trabalho. É o calçado ideal para empresas com 
baixo giro de funcionários, setor de limpeza, hospitalar, laboratórios,  
indústria alimentícia, metalúrgicas, montadoras, petrolíferas, serviços 
gerais, soldador e indústrias de modo geral.

Sapato de elástico, confeccionado em couro, com palmilha de conforto, 
colarinho acolchoado, solado em poliuretano bi-densidade injetado 
direto no cabedal.

Sapato

Preta com bico de ferro | Preta sem bico de ferro | Branca Kadesh

Preto com bico de ferro | Preto sem bico de ferro

EPI

Sapato com Cadarço
Calçado Ocupacional, confeccionado em couro, com fechamento através 
de atacadores, palmilha de conforto, colarinho acolchoado, solado em 
poliuretano bi-densidade injetado direto no cabedal.

Preto com bico de ferro | Preto sem bico de ferro

Safety Walk
São indicadas para utilização em superfícies planas como forma de sina-
lização visual. Além disso, oferecem grande resistência e durabilidade, 
necessitando baixa manutenção e otimizando seu investimento.

Clear | Fosforescente | Uso Geral | Conformable



Macacão
Uso indicado para proteção do tronco, membros superiores e inferiores 
do usuário contra riscos de produtos químicos em ambientes onde há 
risco de contaminação.

Calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em PVC injetado e imper-
meável na cor branca, solado antiderrapante, acabamento inteiro em 
meia de poliéster.

Bota PVC

Macacão de segurnaça com capuz | Macacão Steelgen | Macacão Tyvek 
| Macacão MicroMax NS | Macacão MicroMax Cool Suit

EPI





Adesivo Industrial
Indicado para colagem de borrachas e muitos tipos de plásticos vinílicos 
à madeira, aço, concreto e couro.

Adesivo epoxi bi-componente com uma proporção de mistura de 1:1 em 
volume. Portanto, sua flexibilidade quando curado, faz com que seja 
ideal para aplicações que envolvam superfícies diferentes.

O Adesivo Scotch-Weld TS230 faz parte de uma família de cura por umi-
dade.  Portanto, é recomendado para colagem de alumínio e vidro a plás-
tico e madeira e alguns tipos de plástico.

Adesivo Epoxi

Adesivo TS230

Adesivo Estrutural
Adesivo bi-componente, de alta performance, tixotrópico, com proporção 
de mistura 10:1. Além disso, possui taxa rápida de aumento de força, 
proporcionando resistência.

DP8405| DP8810

DP-105

EC-1099

COLAS



AE| PG | Quadrack | TC

Adesivo Instantâneo de Plástico e Borracha 3M™ Scotch-Weld™ PR100 
é um adesivo instantâneo com baixa viscosidade.

Adesivo Instantâneo

Adesivo Selante PU 5010
Adesivo 3M PU 5010 é um adesivo mono componente, de alta resistên-
cia juntamente com cura rápida. Dessa forma, ele se transforma em um 
adesivo rígido permanente, proporcionando ainda mais colagens dura-
douras, sem um longo tempo de cura.

PR100 |

COLAS

Adesivo de contato à base de Policloropreno. Ótimo desempenho de 
colagem, aliado à fácil aplicação e rendimento. O rendimento dependerá 
das superfícies e do tipo de aplicação.

Cola Contato

Kisafix | FCC

Adesivo Jet Melt
Os Adesivos Jet Melt são compostos de resinas termoplásticas isentas 
de solventes. Quando aquecidos, tornam-se fluidos e solidificam-se rapi-
damente sobre a superfície a ser colada. Depois de esfriar, endurecem e 
atingem a resistência de colagem em questão de segundos. É possível 
mover as peças coladas com os adesivos imediatamente para que a 
produção possa continuar.



Cola branca de uso geral a base de PVA. Indicada para colagem de 
madeira, aglomerado, chapa dura, MDF, OSB, papelão, couro, laminados 
e artesanatos em geral.

Cola Branca Extra

COLAS

Adesivo Epoxi Scotch Mix
O Adesivo Epóxi Scotch Mix permite a execução de uma colagem rígida 
em apenas 15 minutos, de maneira eficiente e em diversos tipos de 
substrato. Transparente e discreto, é ideal para materiais porosos como 
porcelana, cerâmica, pedras e metal. Trata-se de um adesivo bicompo-
nente e pode ser encontrado em dois tubos de 10g cada.

Produto usado como adesivo de borda na aplicação de Safety Walk, reco-
mendado para garantir a durabilidade da aplicação. Além disso, tem 
como função impedir a penetração de líquidos sob a Fita Antiderrapante.

Vedador de Bordas

Adesivo Junta de Motores
Versátil com excelente adesão ao aço, alumínio, madeira, cerâmica, 
couro, plásticos em geral. Portanto é indicado para a colagem de plástico 
vinílico e borracha nitrílica em virtude da alta resistência aos muitos 
plastificantes presentes nesses materiais.



COLAS

Possui aderência rápida e forte, com baixo tempo de fixação. Ele propor-
ciona uma ligação extra-forte e é resistente a altas temperaturas e umi-
dade. Sua colagem é de alta produtividade, proporcionando um acaba-
mento limpo. Ideal para a colação de laminados, fórmicas, filmes de 
polietileno em metais, madeira, letreiros, forração de teto de veículos e 
outras aplicações.

Adesivo Spray 77
Ideal para isolação acústica/térmica e usos gerais em papel, papelão, 
feltro, cortiça, isopor, etc. Adere ao isopor sem atacá-lo. Tem excelente 
ancoragem na maioria dos substratos. Ele cola com firmeza a maior 
parte dos materiais leves. Ideal para ajudar em reparos, trabalhos arte-
sanais e decoração. É fácil de aplicar, evita desperdícios, garante uma 
colagem perfeita e sem resíduos, tendo uma fixação permanente

Colagem de forrações vinílicas colagens de tecidos, tapeçarias,borracha, 
madeiras,compensados e plásticos (inclusive polietileno e polipropileno) 
com excelentes resultados.

Adesivo Spray 76

Adesivo Spray 90

Adesivo Spray 75
O Adesivo Spray 75 Reposicionável 3M, é um spray adesivo versátil, 
sensível à pressão, que proporciona uma colagem semelhante ao aspec-
to das fitas adesivas. Portanto, é adequado para fixação ou posiciona-
mento temporários. Ele cola em segundos, mas possui faixa de aderên-
cia extra longa que permite o reposicionamento de materiais repetidas 
vezes. 



SPRAY

Spray removedor de sujeira e desengraxante, indicado para remover, 
muitos tipos de adesivos não curados, graxa, fuligem, resíduos de fitas 
adesivas, resíduos de asfalto, piche, entre outros. Pode ser usado para 
desengraxar vários substratos antes da colagem, ao invés de solventes 
clorados ou à base de derivados de petróleo.

Scotchgard
Scotchgard é um protetor de fácil aplicação que envolve e protege cada 
fibra do tecido sem alterar sua aparência e maciez. Ideal para barracas, 
roupas, toalhas de mesa, bolsas de tecido, cobertas, tênis de tecido, 
gravatas, almofadas, entre outros.

O Brilha Inox Scotch Brite 3M é um concentrado à base d’água, óleo 
mineral, monoetanolamina e butano/propano como propelente. O Brilha 
Inox Scotch-Brite é apresentado em aerossol, com 75% de concentrado 
e 25% de propelente. É indicado para superfícies de aço inox, alumínio e 
peças cromadas.

Brilha Inox Scotch Brite

Citrus Limpante

Multi-Spray
É um óleo que lubrifica peças e articulações e desengripa porcas e para-
fusos. Além disso, possui rápida penetração ao redor dos parafusos e 
pinos, protegendo contra umidade, oxidação e corrosão.
Previne contra ferrugem e oxidação pela deposição de uma película 
ultra-fina que reveste as superfícies metálicas, penetrando-lhes nos 
poros.





Pistola de Sucção Arprex
Pistola de Sucção. Portanto, pode ser utilizada em oficinas de pintura, 
indústrias, etc. Além disso, é indicada para alta produção com baixo 
consumo de ar.

Modelo Stylo Plus corpo e caneca em nylon, adequada para pinturas e 
retoques em pequenas superfícies. Usada para trabalhos artesanais e 
Hobby. Modelo 12 ideal para aplicação de materiais de média e alta 
viscosidade; resinas, colas, massas pastosas.

Pistola Gravidade Arprex

Stylo Plus | Modelo 12 | Millenium HVLP

01 Tampa de Nylon | 02 Tampa de Nylon | 04 Tampa de Nylon | 25A

EQUIPAMENTOS DE
PINTURA

Pistola indicada para aplicação de produtos anticorrosivos, isolantes e 
massa anti-ruído (automotiva). Acionamento por gatilho. Adaptável a 
todos os tipos de canecas. Ajuste de saída de material.

Pistola 13A Corpo de Alumínio Arprex

Tanque TP2 Pressão 2 galões
Produto utilizado em diversos tipos de industria. Com grande capacidade 
produtiva. Reservatório certificado e testado hidrostaticamente. Utiliza-
do quando se necessita de uma grande produtividade em pintura.
Além disso possui balde zincado – Pintado na parte exterior.



Pistola de Ar Direto 90S Arprex
Pistola indicada para qualquer tipo de pintura, corpo injetado em nylon 
com fibra de vidro de grande resistência e caneca tipo rosca de polietile-
no de alta densidade. Adaptável a compressores portáteis, sem reserva-
tório, o que permite fácil transporte. Fornecida com espalhador de leque 
e redondo.

Aerógrafo. Ideal para pintura de pequenos desenhos, brinquedos, cerâ-
micas, artesanatos, calçados, letristas, decorações, molduras e reto-
ques na pintura automotiva. Caneca em polietileno de alta densidade 
com tampa rosqueável.

Pistola 5 Plus Caneca de Nylon Arprex

Pistola para Tanque 25AT Arprex
Pressão. Pistola profissional, de alta produção. Utilizada em oficinas de 
pintura, indústrias e onde sejam necessários acabamentos de altíssima 
qualidade. Equipada com regulador caudal de ar. Destinada a trabalhar 
com tanque de abastecimento por pressão. Conjunto adequado à produ-
ção em série pelo seu altíssimo rendimento.

EQUIPAMENTOS DE
PINTURA

Pistola com excelente durabilidade, versatilidade. Além disso, possui 
alta qualidade de aplicação reconhecida pelo mercado.

Pistola Sucção Devilbiss

JGA 600 | SLG-500-S 



Pistola de Pressão Devilbiss
Muito utilizada mais utilizada na indústria para aplicações de diversos 
tipos de materiais. Além disso, é uma pistola para pintura convencional 
alimentada por pressão.

Utilizada para aplicação de base e verniz inclusive os de alto sólidos. É a 
mais avançada, leve e ergonômica. Reduz o desperdício e a poluição 
com elevada eficiência de transferência de tinta para a peça. Apresenta 
a vantagem de consumir menor volume de ar. 

Pistola de Gravidade Devilbiss

Pistola de Sucção Arprex
Trabalha sob sistema de pressão indicada para qualquer tipo de pintura, 
corpo em alumínio. Além disso, é indicada para uso em compressores Ar 
Direto, sem reservatório.

Ar Direto Alfa 5 | Millenium 5

FLG-515-S18 | POP 600 | POP 700-A | SGA-900G | SGK600-BV | 
SGK600-PR | SGK600-SAA | SGK600-SM | SGK600-SS

JGA-503-067-EX | JGA-503-122-11 HVLP | JGA-603-704-FX | 
JGA-503-797-FF | SGK-505-622-11 | SGK-505-622-14

EQUIPAMENTOS DE
PINTURA





3” | 5” | 6” 

3” | 5” | 6” 

3” | 5” | 6”

Auto Aspiração | Aspiração Central | Sem Aspiração

Lixadeira Hookit Auto Aspirada
As Lixadeiras Orbitais 3M foram desenhadas para dar muito mais potên-
cia e precisão nas operações de lixamento e acabamento. Desenhadas 
para funcionar com o sistema exclusivo 3M de coleta de poeira que 
captura e retém as partículas resultantes dos processos de lixamento. 
Podem também ser usadas com os filtros bolsa convencionais.

Desenhadas para maximizar a performance em acabamentos em super-
fícies planas. Disponíveis em três diferentes estilos a vácuo.

Lixadeira Hookit Sem Aspiração
As Lixadeiras Orbitais 3M foram desenhadas para dar muito mais potên-
cia e precisão nas operações de lixamento e acabamento. As lixadeiras 
orbitais sem aspiração são potentes de modelo popular e sem vácuo, 
desenhadas para executar e superar as melhores performances em 
acabamento.

Quando utilizadas com os Abrasivos e Acessórios 3M , se apresentam 
como uma solução completa para acabamento e otimização de seu 
trabalho.Fácil conexão e desconexão de seu sistema de aspiração 
central para uma eliminação eficiente de poeira e fragmentos. 

Lixadeira Hookit Aspiração Central

Lixadeira Treme Treme 3x4

MÁQUINAS



3” | 5” | 6” | “Cinza” 

3” | 5” | 6” | “cinza”

Auto Aspiração | Aspiração Central | Sem Aspiração

O sistema completo 3M permite lixar e dar acabamento de forma muito 
mais consistente em superfícies metálicas. As lixadeiras 3M Inline 
produzem linhas de corte retas e longas proporcionando melhor acaba-
mento e maior consistência

Retífica Reta
A linha de retíficas retas 3M foi idealizada para trabalhar com eficiência 
em operações de polimento, em peças cilíndricas, raspagem e desbaste 
de superfícies. A exaustão regulável permite que o fluxo de ar seja dire-
cionado em qualquer sentido que se desejar.

A Lixadeira Roloc foi desenvolvida para um rápido e eficiente trabalho de 
polir, homogeneizar, nivelar e dar acabamento a todos os tipos de 
metais. Não é indicada para operações com água ou em aplicações 
excessivamente molhadas.

Lixadeira Roloc

Lixadeira In Line

MÁQUINAS

A roda inflável de borracha é uma opção mais ergonômica devido ao 
menor peso. A correia de lixa/Scotch-Brite é fixada na roda inflável por 
pressão de ar comprimido, ou seja, deve-se inflar para fixar a correia e 
desinflar para removê-la. Deve-se evitar excesso de pressão de ar com-
primido para não ocorrer trepidações durante o uso.

Roda Inflável



Esmerilhadeira
Pode ser aplicado em cortes, desbastes, remoções em metais.  Além 
disso, pode ser utilizado em aplicações em alvenaria e concreto. Portan-
to, é ideal para construções ou metalúrgicas.

D28111 DeWALT | D28112 DeWALT | D28114 DeWALT | D28136 
DeWALT | D28491 DeWALT | D28476WS DeWALT

MÁQUINAS

Parafusadeira Reta
Ferramenta pneumática que aplica-se em linhas de produção onde há 
necessidade de evitar o movimento manual repetitivo e é preciso rapidez 
na operação, principalmente em parafusos longos de rosca fina.

Realize trabalhos com maior precisão. Ferramenta projetada para traba-
lho de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Aplica-se em linhas de 
produção onde há necessidade de evitar o movimento manual repetitivo 
e é preciso rapidez na operação.

Ferramentas pneumáticas de movimento rotativo reversível, utilizadas 
principalmente para abertura de furos cilíndricos. Podem também traba-
lhar em outras funções principalmente em operações que necessitem 
torque médio.

Furadeira

Parafusadeira

AT-4080P PUMA | DW257 DeWALT | DW268 DeWALT | DCD710S2 
DeWALT | Litium DCD785C2 DeWALT

DR2-5HA LDR2 | PI OP301A1-K PACAR

1/4 DWD010 DeWALT | DWD014 DeWALT | Impacto DWD502 DeWALT | 
Impacto DWD520 DeWALT | DW130V DeWALT | Impacto DW505 
DeWALT | 1/2 DR2-3811 LDR2 | 3/8 DR2-3810 LDR2 | AT4033 PUMA



Produto recomendado para uso industrial. Portanto, é ideal para fixação 
de tecidos em estrutura de madeira e serviços de grampeação leve, para 
tapeçaria, móveis, estofados, capotarias, brinquedos, caixas, janelas, 
vassouras, pincéis, portas, caixas acústicas, entre outros.

Grampeador

15/50Z PACAR | 80 PCN PACAR | 80/14 PACAR | 92/30 PACAR | Brasi-
leirinho 80/16 PACAR | Fixalev 2002 IMECO | M1 Multigramp IMECO | 
M2 Multigramp IMECO | M3 Multigramp IMECO | NR 2000-14/GS 
IMECO | ULTRA 106-R AIFIX | ULTRA 92/30 AIRFIX

Chave de Impacto
Com gatilho eletrônico com velocidade variável. Portanto pode ser 
utilizado em oficinas mecânicas, na colocação e retirada de rodas, traba-
lhos em Motores e Câmbios, Montagens e Desmontagens de Estruturas 
Metálicas

1/2 DR1-266 LDR2 | 3/4 DR1-366 LDR2 | MINI 1/2 DR1-1434 LDR2 | 
1/2 AT-2810A PUMA | 1/2 AT-5044 PUMA | 3/8 AT-5133B PUMA | PI-EP 
2132 1/2 PACAR | 1/2 DW292 DEWALT

MÁQUINAS

Lixadeira de Cinta
Lixadeira de Cinta com velocidade variável, lixamento agressivo para 
alisamento de superfícies, remoção de tintas e vernizes de superfícies 
planas, remoção de cantos vivos.

DW433 DeWALT

Lixadeira de Teto e Parede
Projetada para lixar paredes e tetos e fornecer um acabamento superior. 
Além disso possui 2 opções para a extração de poeira, extração interna 
e externa para partículas de poeira.

R7231 | DWS2300L com LED



Pinador
Ferramentas Pneumáticas voltadas à fixação de objetos onde o elemen-
to de fixação não deva ficar visível e em locais onde o espaço para 
fixação seja pequeno.

Produto ideal para fabricação de pallets, montagem de caixas e madei-
ras. Além disso, pode ser utilizado na construção civil.

Pregador

Prego Espiral
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

F PF-50 PACAR | T PT-50 PACAR | FP8 IMECO | T PXT-50 IMECO | 
AT-3310 PUMA | AT-3020D PUMA | F-30 AIRFIX | F-50 AIRFIX

C29-70 DETACK | C33-83 DETACK | ULTRA U700 AIRFIX

2,50/50 | 2,5/35 | 2,5/45 | 2,5/55 | 3,0/90

Este tipo de prego é aplicado em estruturas e embalagens de madeira, 
como caixas e paletes. O acabamento anelado é ideal para aplicação em 
madeira porosa, como o pínus. Disponível com ponta e sem ponta.

Prego Anelado

2,50/50

MÁQUINAS



Pino
O Pino F é indicado para linha leve. Além disso, é ideal para a fixação de 
forros, rodapés, montagem de cadeiras, e finalização de móveis, etc.
O Pino T é ideal para fixação de forros, rodapés, montagem de cadeiras, 
gavetas, portas, molduras, esquadrias, balcões, vimes, montagem de 
casinhas de madeira, etc.

Este produto é indicado para grampeadores nos trabalhados de fecha-
mento de embalagens. Além disso, pode ser utilizado na fixação de 
diversos materiais onde houver a necessidade de grampeamento.

Grampo

F-10 | F-13 | F-15 | F-20 | F-25 | F-30 | F-35 | F-40 | F-50
T-15 | T-20 | T-25 | T-28 | T-30 | T-35 | T-40 | T-50

106/4 | 106/6 | 14/19 | 14/23 | 14/25 | 14/28 | 14/30 | 14/38 | 
14/45 | 14/50 | 35/15 | 35/18 | 80/06 | 80/08 | 80/10 | 80/12 | 
80/13 | 92/15 | 92/19 | 92/25 | 92/30

MÁQUINAS





O compressor é utilizado em oficinas, industrias e negócios relacionados 
que utilizam ar comprimido para o funcionamento de ferramenta pneu-
máticas ou  para limpeza.

Compressor ONIX

Compressor ATG
O compressor é utilizado em oficinas, industrias e negócios relacionados 
que utilizam ar comprimido para o funcionamento de ferramenta pneu-
máticas ou  para limpeza.

10-100V PRESSURE | 15-175V PRESSURE

20/200V PRESSURE | 20/250V PRESSURE | 25/250V PRESSURE | 
40/425V PRESSURE 

COMPRESSORES

Compressor SE
Procurado para utilização em ferramentas pneumáticas, pistolas de 
pintura de alto rendimento e pulverização de líquidos de conservação e 
limpeza.

10-100V PRESSURE 

Compressor Wind
Leve, portátil, seguro e de fácil utilização, ele irá atender às suas neces-
sidades de forma rápida.  Além disso, irá pintar, envernizar, encher, 
calibrar, pulverizar, secar.

8,2/24V PRESSURE



Possui baixa viscosidade para facilitar o arraste pelo ar comprimido.  
Além disso, seu principal uso é em circuitos pneumáticos que possuam 
reservatório de óleo na linha de ar comprimido. 

Óleo para compressor

Óleo Lubrificante UNIX Pneumax S10 | Óleo para Compressor Hidramax

COMPRESSORES

Conjunto Lubrifil
São instalados nas linhas de alimentação dos circuitos, tornando o ar 
comprimido livre de umidade e impurezas, com a pressão necessária 
regulada, e lubrificado conforme a necessidade de cada equipamento 
para a otimização do seu funcionamento.

2400 Bel Air | Médio | Mini
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