
CHUMBADOR TIPO CB 

Características técnicas  
• Medidas nominais de 1/4” a 1”; 
• Fornecido completo, com parafuso, porca, arruela, jaqueta e cone; 
• Acabamento zincado brilhante; 
• Indicado para fixação de máquinas, equipamentos, estruturas metálicas e outros; 
• Expansão tecnicamente perfeita; 
• Expansão por torque; 
• Chumbadores de Ø 1/4” oferecidos também com prisioneiro classe 8.8; 
• Possui parafuso que facilita a fixação; 
• Chumbador CBPL fornecido com prolongador liso; 
• Maior resistência à tração.. 

* Cargas obtidas em testes realizados em concreto de resistência de 20 MPa no IPT (Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas) de acordo com o laudo nº 28.202. 

 

 



CHUMBADOR TIPO CB COM PRISIONEIRO 

Características técnicas 
• Medidas nominais de 1/4” a 1”; 
• Fornecido completo, com prisioneiro roscado, porca, arruela, jaqueta e cone; 
• Acabamento zincado brilhante; 
• Indicado para fixação de máquinas, equipamentos, estruturas metálicas e outros; 
• Expansão tecnicamente perfeita; 
• Expansão por torque; 
• Chumbadores de Ø 1/4” oferecidos também com prisioneiro classe 8.8; 
• Possui prisioneiro que facilita a fixação; 
• Chumbador CBEPL fornecido com prolongador liso; 
• Maior resistência à tração. 

 

 

 



CHUMBADOR PARABOLT 

Características técnicas  
• Medidas nominais de 1/4” a 1”; 
• Fornecido com corpo roscado, porca, arruela e presilha; 
• Acabamento zincado brilhante ou aço inoxidável; 
• Diâmetro da broca igual ao diâmetro nominal do chumbador; 
• Indicado para aplicações onde é necessária alta resistência ao cisalhamento como por 
exemplo na fixação de placas de granito em fachadas e em estruturas porta-pallet; 
• Pode ser instalado através da peça a ser fixada. 

 

 

 



 

 

 

 

 



CHUMBADOR UR 

Características técnicas  
• Medidas nominais de 1/4” a 3/4”; 
• Fornecido com corpo de rosca interna e tolete; 
• Acabamento zincado brilhante; 
• Indicado para aplicações onde há combinações de cargas de tração e 
cisalhamento, como suspensão de tubulações; 
• Expansão por percussão; 
• Aplicável com auto perfuração. 

 

 

 

 

 

 

 



CHUMBADOR ALFA 

Características técnicas 
• Medidas nominais de 3/16” a 5/8” 
• Fornecido com pino cônico, jaqueta, porca e arruela 
• Acabamento zincado brilhante 
• Indicado para aplicações em concerto, tijolos maciços e em blocos de concerto, 
nas fixações onde as cargas aplicadas são de média intensidade eestáticas 
• Pode ser aplicado com montagem passante pela peça a ser fixada 

 

 

 



CHUMBADOR QUÍMICO (AMPOLA DE VIDRO)  

Características Técnicas  
• Medidas nominais de 5/16” a 1” 
• Aplicado em conjunto com o prisioneiro WQA 
• Alta resistência à tração 
• Indicado para cargas dinâmicas 
• Não cria tensões no concreto, o que permite menores distâncias entre 
chumbadores e à borda 
• Aplicável em furos úmidos 

Descrição do Produto 
O chumbador químico de ampola WQA PLUS é uma excelente opção para 
fixação de altas cargas com grande velocidade de aplicação. 
O sistema é composto por uma ampola que contém a quantidade correta 
de resina para cada fixação e um prisioneiro específico para esta aplicação 
que possui um chanfro na extremidade afim de promover a correta mistura 
dos componentes da ampola. 

Exemplos de Aplicação 
• Estruturas metálicas 
• Consoles metálicos 
• Trilhos 
• Pontes rolantes 
• Suporte para tubulações 

 

 



 

 

Observações 
1. Tempo de aplicação é o tempo no qual é possível manipular o produto após misturado 
2. Tempo de cura é tempo na qual a resina “seca” totalmente e está apta para receber cargas. 
3. Ensaios de arrancamento devem ser feitos após 24 horas após o tempo final de cura. 

 

 


