
 

Cone de encosto 
 

Utilizado para estabilizar o fechamento de fôrmas 
paralelas, o cone de encosto é encaixado nas 
extremidades do tubo, ajudando a proteger o 
sistema de travamento das fôrmas e evitando seu 
contato com o concreto. 

Disponível para encaixe em tubos 3/4.

Espaçador (Distanciador) cadeirinha 
 

Indicado para armaduras horizontais, como lajes, 
fundo de vigas e pré-moldados de concreto.  

Código Cobrimento (mm) Aço(mm)

CP-01 15 e 20 até 12,7

CPL-25/30 25 e 30 até 12,7

Espaçador (Distanciador) circular 
  

Utilização indicada para laterais de vigas, pilares, 
paredes e pré-moldados de concreto. Garante o 
cobrimento necessário e o correto posicionamento 
das armaduras. Fixa-se adequadamente à 
armadura, com ótimo alojamento.

Código Cobrimento (mm) Aço (mm)

C-20 20 4,2 a 10,0

C-25 25 4,2 a 10,0

C-30 30 4,2 a 10,0

C-35 35 4,2 a 10,0

C-40 40 4,2 a 10,0

Espaçador (Distanciador) garra 
  

Indicado para armaduras horizontais, como lajes, 
fundo de vigas e pré-moldados de concreto. Fixa- 
se a armaduras de diversas bitolas, dispensando 
pontos de amarração. Garante ótima estabilidade 
devido ao formato de sua base.

Espaçador (Distanciador) multi-apoio 
  

Utilizado em ferragens pesadas, como fundo de 
vigas, lajes etc., este espaçador multi-apoio tipo 
“centopéia”, com exclusivo sistema de encaixe para 
expansão, dá mais praticidade e agilidade à obra.
 
Deve-se apoiar pelo menos 2 pontos das armaduras.

Espaçador (Distanciador) p/ tela soldada  
  

Indicado para armaduras horizontais em 
capeamento de lajes pré-moldadas, pisos e 
pavimentos de concreto, pode ser utilizado sobre 
blocos de EPS, solos com brita e lonas plásticas.

Código Cobrimento (mm) Aço (mm)

ST-25/30 25 e 30 até 6,3

Espaçador (Distanciador) super cadeirinha  
  

Garante o cobrimento de concreto nas armaduras 
horizontais pesadas. É mais reforçado para suportar 
as elevadas cargas das armaduras de até 22 mm e 
oferece um sistema de cobrimento “2 em 1”, uma vez 
que cada lado possui cobrimento diferente. 

Disponível em cobrimentos que variam de 20 a 60 mm.

Código Cobrimento (mm) Aço (mm)

SCP-20 20 e 30 até 22,0
SCP-25 25 e 30 até 22,0
SCP-35 35 e 30 até 22,0
SCP-40 40 e 30 até 22,0
SCP-45 45 e 30 até 22,0
SCP-50 50 e 30 até 22,0
SCP-60 60 e 30 até 22,0

Código Cobrimento (mm) Aço (mm)
CG-10 10 4,2 a 10,0
CG-15 15 4,2 a 10,0
CG-20 20 4,2 a 10,0
CG-25 25 4,2 a 10,0
CG-30 30 4,2 a 10,0
CG-40 40 4,2 a 10,0
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Código Cobrimento (mm) Aço (mm)

MA-15 15 -
MA-20 20 -
MA-25 25 -
MA-30 30 -
MA-35 35 -
MA-40 40 -

Sistema de encaixe 
para expansão

Espaçador (Distanciador) rolete 
  

Indicado para elementos de fundação, como tubulão, 
parede diafragma, caixa, estaca e bloco. Proporciona 
maior facilidade no deslizamento da armadura devido 
à maior área de contato, decorrente de sua espessura.

Sua abertura permite que seja colocado após a 
armação da ferragem, evitando a utilização de 
estribos auxiliares.

Para travar o produto, é necessário utilizar um alicate 
ou turquesa.

Código Cobrimento (mm) Aço (mm)

RB-18-40 40 até 16,0

RB-18-50 50 até 16,0 

Protetor de ferragem 
  

PP-Indicado para aços de 8 a 22 mm.
PV-Indicado para aços de 8 a 25 mm.

Sua principal função é a de prevenir arranhões 
causados pelas pontas dos vergalhões, 
podendo ser aplicado nas pontas de ferragens 
verticais (como arranques), ferragens 
horizontais e barras de ancoragem.
 
*A norma NR18 (18.8.5) determina: 
é proibida a existência de pontas 
verticais de vergalhões de aço 
desprotegidas. (118.176-9/14).

Tubo para bainha 
  

Utilizado com os cones em suas extremidades, 
estabiliza o fechamento de fôrmas paralelas. O 
tubo de PVC 3/4 facilita o reaproveitamento do 
sistema de travamento por evitar o contato do 
concreto.

Disponível em barras com 3 m de 
comprimento. 

Cantoneira para chanfro 
 

Sua principal função é chanfrar os 
cantos vivos de elementos como pilares, 
vigas e escadas. Deve ser fixada no ato 
do fechamento da fôrma, nos pontos 
onde seriam formados os cantos vivos 
do elemento. 
 
Disponível em barras de 3 m.

Código Modelo A (mm)   B (mm)  C (mm)   D (mm)

Cantoneira pequena PVC 17,0  29,0 13,0 1,5

Cantoneira grande  PVC 28,0  76,0 20,0 1,5

PP

PV
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Espaçador (Distanciador) circular DPC 
  

Recomendado para centralizar a 
armadura de tela soldada dentro da 
forma da parede de concreto, também 
pode ser utilizado em laterais de vigas, 
pilares e pré-moldados.  

Espaçador (Distanciador) para Eletroduto 
  

Indicado para posicionar tubos e eletrodutos 
em lajes e paredes de concreto. Garante o 
cobrimento dos tubos e eletrodutos em 
relação à fôrma, evitando o seu posterior 
aparecimento indesejável na face de parede.

Espaçador (Distanciador) GABM 
  

É um gabarito metálico, protegido 
contra oxidações, que garante o correto 
posicionamento das fôrmas através de 
suas guias que atuam como galgas.
Aplicado e fixado entre as fôrmas 
dos painéis, resiste aos esforços de 
fechamento, garantindo a espessura das 
paredes e da laje, também servindo de 
referência para o alinhamento das 
paredes dos pavimentos superiores. Seu 
diferencial é poder trabalhar com qualquer 
espessura de parede e de laje. Por ser 
metálico, possui maior resistência aos 
esforços decorrentes de seu uso.

Camisa 
  

É um acessório indicado para fôrmas que 
utilizam gravata como sistema de travamento, 
protegendo a gravata metálica do contato 
com o concreto. Pode ser facilmente 
encaixada na gravata, criando um filme de 
proteção, evitando o contato com o concreto 
e facilitando a retirada do sistema de 
travamento na desmontagem das fôrmas.

Espaçador (Distanciador) GABR 
  

É um gabarito de aplicação 
industrializada que auxilia no 
posicionamento das fôrmas.
Utilizado como galga interna na parte 
inferior das fôrmas, está disponível para 
paredes com espessura específica.

LINHA PARA PAREDE DE CONCRETO

Código Cobrimento (mm) Aço (mm)

DPC-100 43 4,2 a 6,3
DPC-150 68 4,2 a 6,3

Código Diâmetro (mm) Espessura (mm)

GABR-100 100 30
GABR-150 148 30

Código Cobrimento (mm) Tubulação

PT-3/4 20,0 1,2 e 3,4


