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ABRASIVOS

DISCO DE CORTE E DESBASTE INATEC
DISCOS DE CORTE E DISCOS DE DESBASTE

Linha Convencional: Indicado para indústrias em geral, serralherias e fundições.
Aplicação: materiais ferrosos em geral, ferro fundido e nodular.
Velocidade: 80 m/s.
Observação: Os discos da linha convencional são fabricados para uso em diversas
aplicações, oferecendo um bom desempenho tanto no corte como no desbaste.
Nota: Os produtos Inatec estão em conformidade com a norma ABNT NBR15230.

Operação Tipo Dimensões Indicação

Corte

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

A

130

50,8 x 3,0 x

6,4

76,0 x 3,0 x

9,5

114,8 x 3,2 x

20,0

114,8 x 3,2 x

22,2

177,8 x 3,2 x

22,2

228,6 x 3,2 x

22,2

254,0 x 3,2 x

25,4

254,0 x 3,2 x

19,0

254,0 x 3,2 x

15,8

304,8 x 3,2 x

25,4

304,8 x 3,2 x

19,0

304,8 x 3,2 x

15,8

355,4 x 3,2 x

25,4

355,4 x 4,8 x

25,4

406,4 x 3,2 x

25,4

406,4 x 4,8 x

25,4

Discos retos para corte à 90°

Reforço: 2 telas

Uso em máquinas portáteis e estacionárias

Corte com Depressão

A

230

A

230

A

240

A

240

177,8 x 3,2 x

22,2

228,6 x 3,2 x

22,2

177,8 x 4,0 x

22,2

228,6 x 4,0 x

22,2

Discos com depressão central para corte e abertura de canal à 90°

Reforço: 2 telas

Uso em máquinas portáteis

Desbaste

A

250

A

260

A

260

A

260

114,8 x 4,8 x

22,2

114,8 x 6,5 x

22,2

177,8 x 6,5 x

22,2

228,6 x 6,5 x

22,2

Discos com depressão central para desbaste

de 30° a 45°

Reforço: 3 telas

Uso em máquinas portáteis

DISCO DE CORTE E DESBASTE TYROLIT
CORTE & DESBASTE BASIC

2 em 1 para aço (carbono) e aço inoxidável

O  disco  CORTE&DESBASTE  BASIC*  possibilitou  que  aplicações  como  desbaste,
rebarbação e modelagem, além de corte, sejam realizadas com uma única ferramenta.
A estrutura deste disco garante boas performances desde o começo, sem abrir mão da
segurança.Além das inúmeras possibilidades de aplicação, o disco CORTE&DESBASTE
satisfaz os padrões máximos de segurança
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DISCO DE CORTE SECUR

- Disco de alta performance para cortes de materiais em aço inox e carbono;
- Excelente custo benefício para cortes em chapas e perfis de aço inox e carbono;
- Para cortes rápidos, rentes e sem rebarbas.

Vantagens
- As vantagens inovadoras e econômicas de nosso disco de corte fino podem ser
notadas durante o corte de chapas finas de metal ou paredes de perfis. Isto é
demonstrado particularmente por sua máxima performance, vida útil, uma área de
corte limpa, a menor formaçao de rebarba e menos geração de calor.

DISCO DE DESBASTE PREMIUM

Para Alumínio e metais não ferrosos

O disco de desbaste projetado especialmente para metais não ferrosos PREMIUM***
evita a obstrução da ferramenta, reduzindo com isso o travamento ou a perda de corte.
Já com o uso de pouca força vertical o disco atinge uma agressividade bem alta.O uso
de uma receita própria e métodos de fabricação próprios, permite que a TYROLIT possa
oferecer taxas de desbaste muito elevadas na aplicação em metais não ferrosos. Estes
discos  de  desbaste  estão  disponíveis  na  resistente  dureza  N  para  o  desbaste  de
superfícies  e  arestas  ou  na  dureza  de  corte  L  mais  macia  para  o  desbaste  de
superfícies.

*Performance constante
*Pureza química
*Custos baixos

DISCO DE DESBASTE STANDARD

O disco de desbaste STANDARD** para aço é um disco potente indicado para desbaste
de superfícies e arestas. A ferramenta com capacidade de corte otimizada tem uma
elevada durabilidade.Já com pouca força vertical, o disco se apresenta agressivo e
confortável para o manuseio.

*Uso universal
*Elevada taxa de remoção
*Maior conforto no trabalho

DISCOS DE CORTE DE LABORATÓRIO

Para aço e aço inoxidável

O disco de corte de laboratório PREMIUM*** é um disco de corte de alto desempenho
para metais ferrosos como aço e aço inoxidável. Ele é utilizado para o corte de
amostras em laboratório que precisam ser cortadas rapidamente sem causar alterações
estruturais, deformações na peça obra ou fissuras. Em geral, a montagem é feita em
sistemas de corte refrigerado com avanço manual ou automático, a uma velocidade
operacional máxima de 50 m/s.É necessário fixar a peça obra durante o corte e o disco
não pode ser submetido a carga lateral. Os discos de corte de laboratório estão
disponíveis em várias especificações: macio para 60.5-72.3 HRC, médio para 22.0-60.5
HRC e duro para menos que 22.0 HRC

*Amplo mix
*Menor potência da máquina
*Corte limpo

DISCOS DE CORTE PREMIUM

Para Alumínio e metais não ferrosos

A elevada capacidade de corte da ferramenta é pré-requisito para o corte de metais
não ferrosos. Para isso, a TYROLIT desenvolveu uma receita especial e métodos de
fabricação também adequados para o corte estacionário de metais não ferrosos. Novas
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especificações  evitam as  obstruções  e  perda  de  corte  dos  discos  habituais  até  agora
em decorrência da abrasão do material.Como acontece com todos os discos de corte
PREMIUM*** da TYROLIT, também este disco foi otimizado para máxima capacidade de
corte e vida útil.

DISCOS DE CORTE STANDARD

Para aço inoxidável

A pureza química destas ferramentas é para o processamento de tipos de aço
inoxidável é pré-requisito para evitas influências negativas no material como formação
de corrosão, pontos de ferrugem ou redução da resistência à fadiga. Esta ferramenta é
indicada para o corte de chapas, perfis, tubos, barras e material sólido.O mix destes
discos de corte varia de 1,0 mm até 1,9 mm de espessura para corte rápido,
confortável e com menos rebarbas. Os discos mais estáveis com espessuras de 2,0 mm
a 2,5 mm têm uma durabilidade muito alta e são de uso universal.

*Ótima eficiência econômica
*Especialista em aço inoxidável
*Menores tempos de trabalho

DISCOS DE CORTE SUPERFINO

Discos de corte superfinos para aço inoxidável

Com os  discos  de  corte  PREMIUM***  para  aço  inoxidável  New Generation  há  um
aumento da performance com clara redução no desgaste da ferramenta. Dispomos de
discos de corte superfinos de 0,75 mm  de espessura. Eles são indicados especialmente
para chapas,  perfis e tubos de parede fina mas também para ferros de armação.Este
disco de corte é de uso fácil em seções transversais e barras de aço e aço inoxidável
resistente a corrosão ou a ácidos.  A pureza química destas ferramentas é para o
processamento  de  tipos  de  aço  inoxidável  é  pré-requisito  para  evitas  influências
negativas no material como formação de corrosão, pontos de ferrugem ou redução da
resistência à fadiga.

DISCO DE LIXA TYROLIT
DISCO TYROLIT *BASIC A-B01 OXIDO DE ALUMINIO

Os discos de fibra oferecem uma possibilidade muito simples e rápida para a remoção
de material. A geração mínima de vibração é responsável por um trabalho confortável.
Este disco de fibra foi concebido para uso universal e baseado em uma mistura de
óxido de alumínio.

DISCO TYROLIT PREMIUM ZA-48 V ZIRCONADO COM TOP SIZE (ALTAPERFOMANCE GRAO ZIRCONADO)

Este disco de fibra foi concebido para uso em aço e aço inoxidável e é baseado em uma
mistura  de grãos oxido de alumínio e grãos zirconados. Alem desta mistura o disco
possui camada TOP SIZE,que aumentam sua vida útil e reduzem a geração de calor
durante o desbaste de materiais mais duros.

Produto muito superior aos discos de lixa convencionais.
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DISCO TYROLIT PREMIUM***CA-93C TOP CERAMICO COM TOPSIZE (ALTISSIMAPERFORMANCE DEVIDO AOS GRAOS CERAMICOS EXCLUSIVOS)

O GRÃO CERÂMICO DESTE DISCO LHE DARÁ O CORTE MAIS AGRESSIVO EM AÇO,AÇO
INOXIDÁVEL  E  TAMBÉM  EM  AÇO  TEMPERADO.A  CAMADA  ADICIONAL  TOP  SIZE
AUMENTAM A SUA VIDA ÚTIL E REDUZEM GERAÇÃO DE CALOR DURANTE O DESBASTE
DE MATERIAIS MAIS DUROS.

Considerado o melhor disco de lixa da Tyrolit.

DISCOS METALOGRÁFICOS
DISCOS METALOGRÁFICOS

Dimensões (pol.) Dimensões (mm)

3×1mmx3/8 76,2×1,0×9,5

4×5/128×3/8 101,6X1,0X9,5

4×5/128×1/2 101,6X1,0X12,7

4 1/2×5/128×7/8 114,3×1,0×22,2

4 1/2×1/16×7/8 114,3×1,2×22,2

5×3/64×7/8 127,0×1,2×22,2

5×1/16×7/8 127,0×1,6×22,2

7×1/16×7/8 177,8×1,6×22,2

7×5/64×7/8 177,8×2,0×22,2

9×5/64×7/8 228,6×2,0×22,2

4 3/8×3/64×51/64 110,0×1,2×20,0

4 1/2×1/32×7/8 114,3×0,8×22,2

10×3/32×5/8 254,0×2,4×15,9

10×3/32×3/4 254,0×2,4×19,0

10×3/32×1 254,0×2,4×25,4

12×3/32×5/8 304,8×2,4×15,9

12×3/32×3/4 304,8×2,4×19,0

12×3/32×1 304,8×2,4×25,4

DISCOS PLUMA
DISCO DE VELCRO 4S

- Produto: 4S
- Descrição:  Lixa de papel para trabalhos a seco com máquinas rolo orbitais.
- Aplicação principal: Preparação de superfícies antes da pintura.
- Abrasivo: Óxido de alumínio.

DISCO DE VELCRO A-E

- Produto: A-E
- Descrição: Lixa de papel para trabalhos a seco com máquinas rolo orbitais. Baixo
empastamento.
- Aplicação principal: Especial para carroceria.
- Abrasivo: Óxido de alumínio.

DISCO DE VELCRO AEROMAX
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- Produto: AEROMAX
- Descrição: Lixa de papel para trabalhos a seco com máquinas rolo orbitais e rotativas.
Baixíssimo empastante. Máximo rendimento e aspiração.
- Aplicação principal: Preparação de superfícies antes da pintura.
- Abrasivo: Óxido de alumínio.

ESCOVA DE AÇO
ESCOVA CIRCULAR

Escova de aço com cerdas flexíveis para limpeza de pecas, remoção de ferrugens,
vernizes e crostas de soldas sem danificar a peça obra.

ESCOVA CIRCULAR COM HASTE

Escova de aço com cerdas flexíveis para limpeza de pecas, remoção de ferrugens,
vernizes e crostas de soldas sem danificar a peça obra.

ESCOVA CIRCULAR TRANÇADA

Escova de aço com cerdas mais espessas e resistentes para limpeza de pecas, remoção
de ferrugens, vernizes e crostas de soldas sem danificar a peça obra para aplicações
mais agressivas.

ESCOVA CÔNICO TRANÇADO

Escova de aço com cerdas mais espessas e resistentes para limpeza de pecas, remoção
de ferrugens, vernizes e crostas de soldas sem danificar a peça obra para aplicações
mais agressivas.

ESCOVA COPO

Escova de aço com cerdas flexíveis para limpeza de pecas, remoção de ferrugens,
vernizes e crostas de soldas sem danificar a peça obra.
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ESCOVA COPO COM HASTES

Escova de aço com cerdas flexíveis para limpeza de pecas, remoção de ferrugens,
vernizes e crostas de soldas sem danificar a peça obra.

ESCOVA COPO COM REFORÇO TRANÇADA

Escova de aço com cerdas mais espessas e resistentes para limpeza de pecas, remoção
de ferrugens, vernizes e crostas de soldas sem danificar a peça obra para aplicações
mais agressivas.

ESCOVA COPO CÔNICO

Escova de aço com cerdas flexíveis para limpeza de pecas, remoção de ferrugens,
vernizes e crostas de soldas sem danificar a peça obra.

ESCOVA COPO TRANÇADA

Escova de aço com cerdas mais espessas e resistentes para limpeza de pecas, remoção
de ferrugens, vernizes e crostas de soldas sem danificar a peça obra para aplicações
mais agressivas.

ESCOVA MANUAL

Escova de aço 3 fileiras - mad. 280x24mm
Escova de aço 5 fileiras s/cabo. 177x55mm
Escova de aço cabo de metálico
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ESCOVA PINCEL

Escova de aço com cerdas flexíveis para limpeza de pecas, remoção de ferrugens,
vernizes e crostas de soldas sem danificar a peça obra.

LIXA DE FERRO
LIXA DE FERRO EM ROLO

Lixa Ferro Rolo 45 Metros Grão 50, 60, 80, 100, 120, 180, 220, 240 com costado de
pano, usada em lixamentos de ferro e metais em geral. Ideal para reparos em grades e
portões, possui uma variedade de grãos que permitem desde o desbaste mais pesado
até o acabamento e preparação para posterior pintura. Pode ser aplicada tanto em
lixamento manual quanto com máquinas portáteis. Indicada para remoção de tintas,
desbaste de massas plásticas, rápidas e poliéster, preparação e nivelamento de
superfícies.

LIXAS CINTAS
CINTA DE LIXA C/ COSTADO DE PANO XC227

LIXA EA343 - LIXA PARA MADEIRA

LIXA KA169 DEERFOS GRÃO ÓXIDO DE ALUMÍNIO

LIXA PS992 CERÂMICA
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LIXA XZ677

Tipo de Produto : XZ677 - Grão de Produto (Grãos Disponiveis) : P24 ~ 120 Grão : 24 36
40 50 60 80 100 120

Costado do Produto : X-wt(Poliester/Algodão), X-wt (P24 ~ 120) - Colagem : Resina
sobre Resina - Tipo de Grão : Aluminio - Zirconia - Estado de Revestimento: Top coat
com um enchimento ativo

VANTAGEM DO PRODUTO E PROPRIEDADE PRINCIPAL - Alto desempenho de corte
- Resistente à Água e Óleo - Aumento de produtividade - Pode ser usada para semi-
larga, cinta estreita, rolo, disco flap etc. 3. OPERAÇÃO / APLICACÃO - Seco e molhado -
Uso na indústrialização  -Rebarbação de forjados e fundidos - Polimento de superfícies
4. MATERIAIS - Motores e lâminas - Lâminas air jet - Aço de baixo carbono - Alta de
cobalto, ligas de níquel - SUS Série 300 - Rebarbação pesados - Ferro fundido maleável
- Madeira dura - Titânio 5. LIXADEIRA / AMOLADORA DISPONIVE

ROLO DE LIXA C/ COSTADO DE PANO FLEXÍVEL

LIXAS EM FOLHAS
LIXA A SECO

GRÃOS DISPONÍVEIS
40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800

Produto com costado de papel flexível, e usado em operação o seco.
Camada semiaberta com vida útil para pintura.
Revestimento antiestático com produto químico especial da Deerfos.
Excelente acabamento e rendimento para madeiras e setor automotivo.
Lixa em formato de folha, disco e rolo.

LIXA D'AGUA

GRÃOS DISPONÍVEIS
60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200,
1500, 2000, 2500

Produto para lixamente em madeira e automotivo.
Produto em papel látex flexível com alta qualidade, a prova d’água.
Camada fechada e bom desempenho. (Superfície fina)
Lixa em formato de folha, disco e rolo.
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LIXA FERRO

Grãos 36 a 320
Dimensões : 230 x 280 mm
Pacotes com 50 folhas

PONTAS MONTADAS
PONTA MONTADA A

*Imagem Ilustrativa

PONTA MONTADA B

*Imagem Ilustrativa

PONTA MONTADA C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTETEC EPI's e ABRASIVOS CENTRAL DE VENDAS: (51) 3075.3575 / WHATSAPP: (51) 9.92114292

www.protetec-epi.com.br Page: 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Imagem Ilustrativa

RODA DE LAMELARES
RODAS LAMELARES PREMIUM

Rodas  PREMIUM***  para  lixadeiras  para  processos  de  desbaste  gerais,  limpeza,
acabamento e para o polimento de superfícies irregulares ou curvadas. O padrão de
desbaste constante durante toda a durabilidade do produto possibilita um acabamento
excelente da superfície.

RODAS DE LIXA
RODA DE LIXA

São RODAS DE LIXA montadas em uma haste de metal para lixamento em locais de
difícil acesso.
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RODA DE LIXA PKS

São RODAS DE LIXA usadas com flange para lixamento em metais e madeira.

RODA MANTA PREMIUM

As rodas mantas de desbaste da TYROLIT apresentam uma alta adaptabilidade,
garantindo que não ocorra nenhuma alteração na qualidade da superfície. O mix
TYROLIT Premium*** foi ampliado com a inclusão de mais 29 tipos, passando a oferecer
diferentes granulações e mais dimensões.

SUPORTE
DISCO DE BORRACHA 4.5

Confeccionado em borracha, disponível no diâmetro de 4.5″

Disponível em:

Borracha (flexível);
Borracha semi-flexível para utilização com discos de lixa.

DISCO DE BORRACHA 7

Confeccionado em plástico, disponível no diâmetro de 7

Disponível em:

Borracha (flexível);
PVC rígido para utilização com discos de lixa.

SUPORTE PARA HOOKIT

O SUPORTE PARA HOOKIT NEW POLISH foi projetado com espuma de poliuretano com
base de velcro para fixação de todos os discos de sistema hookit nas versões com e
sem furos.

Sua constituição única, permite o acoplamento perfeito, troca de discos de maneira
rápida e fácil.

Os suportes para hookit NEW POLISH estão disponíveis em 2 tamanhos:

-5 Polegadas

-6 Polegadas
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