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Broca cilíndrica

MármoreGrésTelhaCerâmica

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓  De fácil uso e em diversos  
materiais

✓  Ideal para materiais duros tais 
como grés e porcelanato

✓  Pode ser usado em tubos  
de PVC

Descrição do Produto

Características

Utilizações

As brocas de encaixe cilíndrico para cerâmicas duras são desenvolvidas para a perfuração fácil e segura de 

todos os tipos de cerâmica, incluindo azulejo, grés e porcelanato.

Produzida com uma cabeça de carboneto de tungsténeo endurecido, de elevada tenacidade e uma 

soldadura da cabeça efectuada a altas temperaturas (até +1110°C). A broca é fabricada com aço especial 

e é adequada para utilização exclusiva em berbequins elétricos ou sem fio em sistema de rotação. A 

refrigeração a água melhora a vida útil da broca bem como o nível de desempenho da mesma.

PRODUTOS ASSOCIADOS
Berbequins

Buchas de nylon

 Buchas metálicas

Bucha química 

Broca de Encaixe Cilíndrico
para Grés e Porcelanato

Atinge o melhor rendimento na furação de cerâmicas duras como grés e porcelanato, azulejo, telhas, 

tijolos e tijolo refractário, bem como em:

• Mármore;

• Revestimentos de fachadas;

• Betão pré-esforçado;

• Também pode ser usado em tubos de PVC.

Disponíveis nos diâmetros de 3 mm a 11 mm.

Esta broca deve ser usada com um berbequim eléctrico ou sem fio apenas no modo rotativo.

Betão 
pré-esforçado
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Broca cilíndrica

Usar sempre equipamento de protecção e segurança 

tais como óculos, luvas e máscaras. 

Tenha em atenção os procedimentos básicos de 

segurança e higiene.

Informação de segurança, limpeza e 
manuseamento do produto

Embalagens e informação logística
As brocas são embaladas individualmente.

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com 
a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, 
o montante nunca será superior ao afixado nas Condições 
de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser 
responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIÂMETRO
COMPRIMENTO 

TOTAL
COMPRIMENTO 

TRABALHO
QTD. 

EMBALAGEM
QTD. PALETE

033924040850 Broca de encaixe cilíndrico para grés e porcelanato 4 mm 85 mm 45 mm 1 Uni. -

033924061000 Broca de encaixe cilíndrico para grés e porcelanato 6 mm 100 mm 60 mm 1 Uni. -

033924081250 Broca de encaixe cilíndrico para grés e porcelanato 8 mm 125 mm 70 mm 1 Uni. -


