PLACA PERIGO CERCA ELETRICA
15X20CM ACESSO PLACAS

CÓD: 17521
PLACA SORRIA VOCE ESTA SENDO FILMADO
20X30CM ACESSO PLACAS

CÓD: 17485

PLACA SANITARIO MASCULINO
15X20CM PRETO ACESSO PLACAS

CÓD: 17522

PLACA WI FI 15X20CM
ACESSO PLACAS

CÓD: 17506

CÓD: 17487

PLACA SUJOU RECOLHA
15X20CM ACESSO PLACAS

CÓD: 17493

PLACA SORRIA VOCE ESTA
SENDO FILMADO 15X20CM
ACESSO PLACAS

PLACA VENDO 20X30CM
ACESSO PLACAS

CÓD: 17450
ADESIVO INSTANTANEO 3G AJAX ONU3334
Adesivo Multiuso a base de cianoacrilato. Adere vários
tipos de materiais, como madeira e borracha. Não adere
em materiais plásticos à base de PTFE, PP e PE. As
superfícies devem estar limpas antes de aplicar o
adesivo.
Validade: 24 meses
Temperatura de armazenamento: Ambiente < 24°C. Após
aberto, armazenar a uma temperatura entre 2ºC - 8ºC

CÓD: 16744

BALDE P/CIMENTO PTO 10L - CIPLA

LUVA ELETRODUTO ROSCA 1" - KRONA
Criada para proteger instalações elétricas de baixa
tensão, é utilizada na condução, acomodação e
distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em
sistemas embutidos, isto é, instalações não aparentes. A
Linha Eletroduto Rígido Roscável é a solução perfeita
para projetos residenciais, comerciais e industriais,
oferecendo alta qualidade, resistência, durabilidade e
segurança a todos os tipos de obras. Os Tubos e
Conexões da Eletroduto Roscável são fabricados em PVC
não propagante de chamas e em coloração preta,
seguindo a determinação das normas brasileiras.

CÓD: 6520
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CÓD: 16613

BALANCA VIDRO BANHEIRO 180KG 3W - AGRATTO

PANELA DE ARROZ ELETRICA RISO 400W - AGRATTO

Características:
Ideal para o cozimento de diferentes tipos
de arroz, prepara até 6 xícaras de arroz cozido.

Características:
Capacidade: 180kg
Medidas do produto montado: Altura: 280mm X Largura:
20mm X Comprimento: 290mm
Bateria: Cr2032
- Vidro temperado, proporcionando maior segurança no uso
- 4 sensores de pressão, graduação de alta precisão
- Duas unidades de peso: em kg ou libras
- Visor digital: Com indicador de pesagem, bateria fraca e de
excesso de peso
- Função de zeragem automática entre as pesagens
Garantia legal de 90 dias

- Preparo automático
- Mantém o alimento aquecido
- Cuba antiaderente removível

CÓD:
17467- 220 v
17466- 127 v

CÓD: 16496

LANTERNA PARA CABEÇA CICLOPE - BRASFORT

Informações Técnicas:
Potência: 400W
Frequência: 60HZ
Garantia: 1 ano

SERRA MARMORE 1400W - DEWALT
Aplicação: cortes em revestimentos cerâmicos e
porcelanatos, alvenaria em geral, pedras, telhas
de cerâmica e de concreto.

Ajustes de luminosidade.
Cinto com elástico ajustavel
Ajustes de inclinação
- Utiliza 3 pilhas AAA 1,5v (não inclusas).
- Utilizado em lugares de baixa iluminação ,descartando o
uso das mãos para o transporte.
- Por apresentar cinta elástica pode ser fixado ao corpo ou
em materiais como assesórios de iluminação e sinalização.

CÓD:
16875- 125mm
16876- 128mm

CÓD: 16229

Acessórios Inclusos:
Colher
Copo medidor
Reservatório de água de vapor
Bandeja para cozinhar legumes no vapor
Cuba antiaderente
Cabo de força removível

INTERRUPTOR 2TC SIMPLES C/TOMADA
10A 2P+T - EXATRON

Características:
Capacidade Máx. Corte 90° 38 mm, é ajustável
para 45°
Velocidade sem Carga: 13.000 RPM
Eixo Ø 20 mm
Peso: 2,7 Kg
Este produto conta com 90 dias de garantia
para conserto e/ou troca, podendo ser
apresentada em uma assistência autorizada,
tem 1 ano de manutenção gratuida da Dewalt, e
conta com 3 anos de garantia, não sendo
incluso mau uso e danos causados por
acidentes.

MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A EXATRON

Características: o interruptor é de linha modular, podendo ser
montado de acordo com a necessidade do cliente. Possui estrutura
reforçada, garante que o produto não se deforme ao ser instalado. A
estrutura é intercambiável, facilitando na hora de alterar as
composições, dispensando a utilização de ferramentas.

CÓD: 17387

Características técnicas:
2 Interruptores simples 10A + 1 Tomada 2P+T 10A/250V
Acabamento: Branco Alto Brilho - Não adere poeira
Compatibilidade: Linha Elétrica Exatron
Capacidade de Corrente: 10A
Alimentação: Bivolt 100-250V~
Fixação dos condutores: Borne Parafuso
Dimensões da Placa: 123 x 82 mm
Seção de cabo suportada: De 1,5 a 2,5 mm
Material de fabricação: Nylon aditivado + ABS + Policarbonato.
Contatos elétricos de ligas de cobre e prata.
Proteção contra Raios UV - Não altera a cor
Proteção antichamas - Não propaga chama
Tipo de Produto: Padrão
NORMA: NBR 60669-1 (Interruptores) e NBR14136 (Tomadas)
Garantia: 5 anos
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- Acabamento:
- Branco,alto brilho
- Proteção contra raios UV,não altera a cor
- Proteção antichamas
- Compatibilidade:Linha elétrica Exatron

CÓD: 17394

MODULO TOMADA 20A 2P+T - EXATRON

MODULO TOMADA 10A 2P+T - EXATRON

- Acabamento :
- Branco alto brilho
- Não adere poeira
- Proteção antichamas

- Acabamento :
- Branco alto brilho
- Proteção antichamas,não prolonga a chama
- Proteção contra raios UV,não altera a cor

CÓD: 17398

CÓD: 17426

MODULO INTERRUPTOR PARALELO 10A EXATRON

MODULO TOMADA 10A 2P+T - EXATRON

- - Caracteristicas :
- Acabamento branco,alto brilho
- Não adere poeira
- Caracteristicas :
- Acabamento branco
- Não adere poeira

CÓD: 17400

CÓD: 17418

COMPOUND(CHUMBADOR) ADESIVO 1KG - VEDACIT

CAIXA GORDURA 300X525X100MM - KRONA

Características:
Adesivo estrutural de base epóxi que apresenta altas
resistências em baixas idades, media fluidez. Oferece ótima
resistência a água, óleo, graxa e meio agressivo. Pode ser
aplicado em superfícieis úmidas, porém não echarcadas.
Campos de aplicação:
- Colagem de concreto, ferro, madeira, azulejo, cerâmica,
pedra, fibrocimento, vidro e plásticos;
- Reparos em concretos;
- Ancoragens;
- Chumbamentos.

CÓD: 17381
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Informações técnicas:
Estado físico: líquido
Forma: pastoso/ em massa
Cor: Cinza
Odor: Amoniacal
Densidade: 1,80g/ml
Validade: 12 meses
Rendimento: Lata de 1 kg (A+B) 0,55 m²/mm
Consumo aproximado de colagens e reparos: mínimo 1,8
kg/m²/mm

Características:
Responsável pela retenção de
partículas de gordura, graxas e óleos de
pias de cozinhas através do sifão e do
cesto interno, onde formam camadas
que são removidas periodicamente,
evitando que estes componentes
escoem livremente pela rede, causando
obstrução da passagem.
18 Litros

CÓD: 12763

CAIXA INSPECAO ESGOTO
300X200X100MM - KRONA

SIFAO UNIVERSAL EXTENSIVO 150CM - KRONA

Características:
Responsável por permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção,
mudanças de declividade e/ou direção das tubulações oriundas dos
esgotos das edificações.
Tamanho: 300X200X100mm

Características:
Acompanha abraçadeira
Bitola: 7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN
50/48/40/38
Comprimento total: 1500mm

Aplicação:
Instalação no piso, em obras residenciais, industriais e comerciais.

CÓD: 12507

Benefícios:
- Leve: facilidade no manuseio e transporte;
- Resistente: fabricada em PVC rígido, resistentes a ataques químicos;
- Segura: tampa reforçada, resiste até 500kg e possui duplo sistema de
fixação (trava plástica e parafuso inox);
- Estanque: bolsas soldáveis e vedação em borracha na tampa;
- Eficiente: corpo inclinado que direciona o fluxo de água dentro da
caixa;
- Ajustável: prolongador recortável que se ajusta a profundidade.

PLUG PPR 1/2" - KRONA

CÓD: 16904

CÓD: 10983

TÊ 90° 20X1/2X20 CENTRAL C/INSERTO
METAL F/M/F PPR - KRONA

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos criados para conduzir água
quente.
Suporta a pressão máxima de 25Kgf/cm² a temperatura de 20°C, e
8Kgf/cm² a temperatura de 70°C produzido na cor verde conforme
determinação da norma brasileira.

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos criados para
conduzir água quente.
Suporta a pressão de 7,5Kgf/cm², produzido na cor verde
conforme determinação da norma brasileira.
F/M/F - Fêmea/macho/fêmea

Material: conexões produzidas em polipropileno copolímero random

Material: conexões produzidas em polipropileno copolímero
random

Benefícios:
Maior isolamente térmico, pois a temperatura da água permanece
relativamente estável durante o fluxo minimizando a perda de energia.
Não conduz eletricidade, portanto não sofre perfurações pelo ataque das
correntes galvânicas.
Resistente ao congelamento da água contida em tubulações expostas a
baixas temperaturas.
Tem um material apropriado para instalações em zonas sísmicas devido
sua flexibilidade e alta resistência mecânica.
Maior resistência ao impacto, ações de impacto ou esforço às tubulações
com objetos metálicos pontiagudos ou cortantes.
Maior praticidade na instalação: material leve e flexível facilitando a
operação na obra.

TÊ 90° 25X1/2X25 CENTRAL C/INSERTO
METAL F/M/F PPR - KRONA

CÓD: 16907

TÊ 90° 25X3/4X25 CENTRAL C/INSERTO
METAL F/F/F PPR - KRONA
Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente.
Suporta a pressão de 7,5Kgf/cm², produzido na
cor verde conforme determinação da norma
brasileira.
F/F/F: Fêmea/fêmea/fêmea.

Não conduz eletricidade, portanto não sofre perfurações
pelo ataque das correntes galvânicas.
Resistente ao congelamento da água contida em
tubulações expostas a baixas temperaturas.
Tem um material apropriado para instalações em zonas
sísmicas devido sua flexibilidade e alta resistência
mecânica.
Maior resistência ao impacto, ações de impacto ou esforço
às tubulações com objetos metálicos pontiagudos ou
cortantes.
Maior praticidade na instalação: material leve e flexível
facilitando a operação na obra.

CÓD: 16908
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Benefícios:
Maior isolamente térmico, pois a temperatura da água
permanece relativamente estável durante o fluxo
minimizando a perda de energia.
Não conduz eletricidade, portanto não sofre perfurações
pelo ataque das correntes galvânicas.
Resistente ao congelamento da água contida em
tubulações expostas a baixas temperaturas.
Tem um material apropriado para instalações em zonas
sísmicas devido sua flexibilidade e alta resistência
mecânica.
Maior resistência ao impacto, ações de impacto ou esforço
às tubulações com objetos metálicos pontiagudos ou
cortantes.
Maior praticidade na instalação: material leve e flexível
facilitando a operação na obra.

Material: conexões produzidas em polipropileno
copolímero random

CÓD: 16910

Benefícios:
Maior isolamente térmico, pois a temperatura da
água permanece relativamente estável durante
o fluxo minimizando a perda de energia.
Não conduz eletricidade, portanto não sofre
perfurações pelo ataque das correntes
galvânicas.
Resistente ao congelamento da água contida em
tubulações expostas a baixas temperaturas.
Tem um material apropriado para instalações
em zonas sísmicas devido sua flexibilidade e alta
resistência mecânica.
Maior resistência ao impacto, ações de impacto
ou esforço às tubulações com objetos metálicos
pontiagudos ou cortantes.
Maior praticidade na instalação: material leve e
flexível facilitando a operação na obra

TÊ 90° 32X/3/4X32 CENTRAL
C/INSERTO METAL F/F/F PPR - KRONA

TÊ 90° 32X1X32 CENTRAL C/INSERTO
METAL F/F/F PPR - KRONA

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos criados para conduzir água
quente.
Suporta a pressão de 7,5Kgf/cm², produzido na cor verde conforme
determinação da norma brasileira.
F/F/F: Fêmea/fêmea/fêmea
Material: conexões produzidas em polipropileno copolímero random

CÓD: 16916

Benefícios:
Maior isolamente térmico, pois a temperatura da água permanece
relativamente estável durante o fluxo minimizando a perda de energia.
Não conduz eletricidade, portanto não sofre perfurações pelo ataque
das correntes galvânicas.
Resistente ao congelamento da água contida em tubulações expostas a
baixas temperaturas.
Tem um material apropriado para instalações em zonas sísmicas devido
sua flexibilidade e alta resistência mecânica.
Maior resistência ao impacto, ações de impacto ou esforço às tubulações
com objetos metálicos pontiagudos ou cortantes.
Maior praticidade na instalação: material leve e flexível facilitando a
operação na obra.

TÊ 90° 32X1X32 CENTRAL C/INSERTO
METAL F/M/F PPR - KRONA

CÓD: 16918

TÊ 90° 32X3/4X32 CENTRAL C/INSERTO
METAL F/M/F PPR - KRONA

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos criados para conduzir água
quente.
Suporta a pressão de 7,5Kgf/cm², produzido na cor verde conforme
determinação da norma brasileira.
F/M/F - Fêmea/macho/fêmea

Não conduz eletricidade, portanto não sofre perfurações
pelo ataque das correntes galvânicas.
Resistente ao congelamento da água contida em
tubulações expostas a baixas temperaturas.
Tem um material apropriado para instalações em zonas
sísmicas devido sua flexibilidade e alta resistência
mecânica.
Maior resistência ao impacto, ações de impacto ou esforço
às tubulações com objetos metálicos pontiagudos ou
cortantes.
Maior praticidade na instalação: material leve e flexível
facilitando a operação na obra.

Material: conexões produzidas em polipropileno copolímero random

CÓD: 16919

Benefícios:
Maior isolamente térmico, pois a temperatura da água permanece
relativamente estável durante o fluxo minimizando a perda de energia.
Não conduz eletricidade, portanto não sofre perfurações pelo ataque das
correntes galvânicas.
Resistente ao congelamento da água contida em tubulações expostas a
baixas temperaturas.
Tem um material apropriado para instalações em zonas sísmicas devido
sua flexibilidade e alta resistência mecânica.
Maior resistência ao impacto, ações de impacto ou esforço às tubulações
com objetos metálicos pontiagudos ou cortantes.
Maior praticidade na instalação: material leve e flexível facilitando a
operação na obra.

TÊ 90° 32X1/2X32 CENTRAL C/INSERTO
METAL F/M/F PPR - KRONA

CÓD: 16921
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Não conduz eletricidade, portanto não
sofre perfurações pelo ataque das
correntes galvânicas.
Resistente ao congelamento da água
contida em tubulações expostas a
baixas temperaturas.
Tem um material apropriado para
instalações em zonas sísmicas devido
sua flexibilidade e alta resistência
mecânica.
Maior resistência ao impacto, ações de
impacto ou esforço às tubulações com
objetos metálicos pontiagudos ou
cortantes.
Maior praticidade na instalação:
material leve e flexível facilitando a
operação na obra.

CÓD: 16920

TÊ 90° 25X3/4X25 CENTRAL C/INSERTO
METAL F/M/F PPR - KRONA

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos criados para
conduzir água quente.
Suporta a pressão de 7,5Kgf/cm², produzido na cor verde
conforme determinação da norma brasileira.
F/M/F - Fêmea/macho/fêmea

Aplicação: ideias para sistemas hidráulicos
criados para conduzir água quente.
Suporta a pressão de 7,5Kgf/cm², produzido na
cor verde conforme determinação da norma
brasileira.
F/M/F - Fêmea/macho/fêmea

Material: conexões produzidas em polipropileno copolímero
random

Material: conexões produzidas em polipropileno
copolímero random

Benefícios:
Maior isolamente térmico, pois a temperatura da água
permanece relativamente estável durante o fluxo
minimizando a perda de energia.
Não conduz eletricidade, portanto não sofre perfurações
pelo ataque das correntes galvânicas.
Resistente ao congelamento da água contida em
tubulações expostas a baixas temperaturas.
Tem um material apropriado para instalações em zonas
sísmicas devido sua flexibilidade e alta resistência
mecânica.
Maior resistência ao impacto, ações de impacto ou esforço
às tubulações com objetos metálicos pontiagudos ou
cortantes.
Maior praticidade na instalação: material leve e flexível
facilitando a operação na obra.

CÓD: 16922

Benefícios:
Maior isolamente térmico, pois a temperatura da
água permanece relativamente estável durante
o fluxo minimizando a perda de energia.
Não conduz eletricidade, portanto não sofre
perfurações pelo ataque das correntes
galvânicas.
Resistente ao congelamento da água contida em
tubulações expostas a baixas temperaturas.
Tem um material apropriado para instalações
em zonas sísmicas devido sua flexibilidade e alta
resistência mecânica.
Maior resistência ao impacto, ações de impacto
ou esforço às tubulações com objetos metálicos
pontiagudos ou cortantes.
Maior praticidade na instalação: material leve e
flexível facilitando a operação na obra.

COLA BRANCA EXTRA KISAFIX 500G - KILLING
CORDA SISAL NATURAL RL C/220M - SISAL
Feito a base de Polivinila (PVA), este
adesivo garante excelente resistência
de colagem e performance,ou seja a
melhor solução para colagem de
artefatos de madeira,pape,papelão e
uso geral.

Medidas em polegadas: 5/16"
Peso do rolo: 12,5kg
Metros por kg: 20

Adesivo a base de água.
Secagem rápida

CÓD:
16512 - 6 mm
16513 - 8 mm
16514- 10 mm

Alto Rendimento
Isenta de Solventes

CÓD: 17619

TINTA ESM BRIL BRANCO BASE AGUA
KISACRIL 3,6L - KILLING

COLA ADESIVO VINIL PARA PVC FLEXÍVEL
KISAFIX 75G - KILLING
INFORMAÇÕES:
Colagem e reparo de PVC flexível,como barracas de
camping,piscinas,infláveis(bolas,colchões),lona de
caminhão ,entre outras.
Rápida aderência

Características:
Esmalte diluível em água, para pinturas de superfícies
externas e internas de madeira e metal.
Benefícios:
- Excelente acabamento e durabilidade;
- Possui baixo odor durante e após a aplicação;
- Secagem rápida

MODO DE USAR:
As superfícies devem estar limpas e isentas de gorduras
ou umidade
Aplicar uma fina camada nas partes a serem fixadas
Deixar arejar de 3 a 5 minutos
Juntar as partes pressionando fortemente uma contra a
outra
A secagem ocorre em 15 minutos
Aguardar 24 horas para obter a resistência total

Informações técnicas:
- Composição: resinas acrílicas em emulsão aquosa,
água, pigmentos orgânicos e inorgânicos isento de
metais pesados, cargas inertes, bactericidas, fungicidas
e aditivos.

CÓD: 17620

- Diluição: 10 a 15% de água potável.

TINTA ESM ACETINADA BRANCO BASE AGUA
KISACRIL 3,6L - KILLING

CÓD: 17622
CHAPA FOGAO POLIDA 3 FUROS 60X40 - WOLLERT

Características:
Para fogão campeiro
Informações técnicas:
- Fabricada em ferro fundido
- Acabamento polido
- Dimensões: 60x40

CÓD: 17628
CÓD: 17630
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CHAPA FOGAO POLIDA 3 FUROS 65X45 - WOLLERT

CHAPA FOGAO POLIDA 3 FUROS 75X45 - WOLLERT

Características:
Para fogão campeiro

Características:
Para fogão campeiro

Informações técnicas:
- Fabricada em ferro fundido
- Acabamento polido
- Dimensões: 65x45

Informações técnicas:
- Fabricada em ferro fundido
- Acabamento polido
- Dimensões: 75x45

CÓD: 17668

CÓD: 17669

CHAPA FOGAO POLIDA 3 FUROS 85X47 - WOLLERT

GRELHA FOGAO SIMPLES 20X27 - WOLLERT

Características:
Para fogão campeiro
Informações técnicas:
- Fabricada em ferro fundido
- Acabamento polido
- Dimensões: 85x47

CÓD: 17670

CÓD: 17671

PORTA FOGAO P 18X24 - WOLLERT

PORTA FOGAO M 22X28 - WOLLERT

Característica:
Para fogão campeiro

Característica:
Para fogão campeiro.

Informações técnicas:
Produzida em ferro fundido

Informações técnicas:
Produzida em ferro fundido.

CÓD: 17672
CÓD: 17673
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PORTA FOGAO G 27X34 - WOLLERT

TAPETE VINIL FORMAS WELCOME CINZA 30X70CM - KAPAZI
Características:
Ideal para quem não quer errar na hora de bem
receber.
Facilidade para lavagem
Antiderrapante
Com processo antimicrobiano , proporcionando
maior proteção contra bactérias e fungos

Característica:
Para fogão campeiro
Informações técnicas:
Produzida em ferro fundido

Modo de Lavar:
Lavagem somente a mão
Não alvejar
Não limpar a seco

CÓD: 17674

CÓD: 17667

PODADOR DE CERCA VIVA GASOLINA 2T 25,4CC
600MM - GARTHEN

TAPETE SANITIZANTE MAX 40X60CM PRETO - KAPAZI

Comprimento do sabre: 550mm
Diâmetro máximo de corte: 25mm
Altura: 250mm Largura: 250mm
Comprimento: 1100mm
Peso líquido: 5,80kg
Motor a gasolina 2 tempos - combustão

CÓD: 17707

PREGO C/1 CABEÇA 20X48 POLIDO - GERDAU

O tapete Sanitizante Kapazi é produzido em
vinil (PVC), tem formato 40x60cm, não
mancha, possui borda vedante que impede
o vazamento de líquidos, espessura de
10mm, é antiderrapante e antichama.
Moldura: 2cm
100% policloreto de vinila

CÓD: 17734

PINO FEMEA BIPOLAR 2P+T 10A 250 BRANCO - ILUMI

Descrição:
Tensão: 250V
Amperagem: 10A
Certificação compulsória: Sim

CÓD: 17797
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CÓD: 17038

VENTOSA PLASTICA DUPLA 80KG - SPARTA

VENTOSA PLASTICA SIMPLES 40KG - SPARTA
Aplicação: Indicado para elevar, transportar peças
planas, lisas, vidros, chapas, espelhos e portas.
Medidas: Altura: 105mm X Largura: 130mm X
Comprimento: 125mm
Peso: 339 gramas

Aplicação: Indicado para elevar,
transportar peças planas, lisas, vidros,
chapas, espelhos e portas.
Medidas: Altura: 85mm X Largura:
130mm X Comprimento: 325mm
Peso: 667 gramas

Características:
Capacidade máxima de carga: 40kg
- Ventosa Simples
- Ventosa de borracha com sistema de sucção.
- Suporte e alça de alumínio

Características:
Capacidade máxima de carga: 80kg
- Ventosa Dupla
- Ventosa de borracha com sistema de
sucção.
- Suporte e alça de alumínio

CÓD: 17567

CÓD: 17568

LIXEIRA COM TAMPA 6L BRANCO - PRIMAFER

BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X20MM - KRONA

Características:
Lixeira em polipropileno com tampa.
Plástico atóxico
Medidas: 23x25cm
Vantagens:
- Multiuso, prática e funcional.
- Fácil de lavar.

CÓD: 10474

Indicação de uso:
- Banheiro
- Lavabo
- Cozinha
- Escritório
- Dormitório

ENGATE FLEXIVEL 1/2"X60"CM - KRONA

CÓD: 17802

46

CÓD: 9501

