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Tipos de chumbadores

CBA
Chumbador de expansão

controlada por
torque, composto por parafuso,

arruela, jaqueta e cone. 
Prolongador incluso conforme

comprimento.

CBN
Chumbador de acomodação.

Composto por
parafuso, arruela, jaqueta de

poliamida (nylon) e
cone.

PBA
Chumbador de expansão

controlada por torque.
Composto de parafuso expansor,

presilha, porca e arruela lisa.
parafuso expansor, presilha, porca e

arruela lisa.

AF - ALFA
Chumbador de

expansão controlada por torque.
Composto por parafuso 

expansor, jaqueta, porca e
arruela lisa.

OM OMEGA
Chumbador de expansão

controlada por torque. 
Composto por parafuso,
arruela, jaqueta econe.

PCE 
Chumbador mecânico tipo
parafuso autoatarraxante e

sem expansão.
Produzido em aço de carbono,

cementado e temperado.
Acabamento zincado branco
para aplicação em concreto.

NUTBOLT
Chumbador mecânico, tipo

parafuso com rosca interna na cabeça 
para instalação de peças roscadas.

PCA
Chumbador mecânico tipo
parafuso autoatarraxante e

sem expansão.
Produzido em aço médio 

carbono, temperado, 
acabamento

Organome- tálico, aplicável em
concreto e alvenaria maciça.

Chumbador Químico
Sistema de ancoragem

adesiva por injeção, de cura
rápida, bicomponente à base

de metacrilato para altas
cargas em concreto.

Sistema de ancoragem química
em ampola para uso com barra

roscada em concreto,
contendo resina epóxiacrilato,

quartzo e endurecedor
peróxido de benzoila

Hastes
Composto por Parafuso ou prisioneiro, 
arruela, jaqueta de poliamida (Nylon) e 

cone. Aplicado em materiais  ocos, 
maciços, e maciços porosos. Utilizado 

para fixação de equipamentos (suporte 
de TV, ar condicionado), peças 

metálicas leves (prateleiras) e móveis.

Ampola Química

Ancoragem Química

Ancoragem Mecânica
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Chumbador de expansão
controlada por

percussão (dropin), de rosca 
interna com cone expansor

interno.

ARS
Chumbador rosca

interna, de expansão controlada 
por percussão e cone

expansor externo.

ARSX
Chumbador rosca externa de

expansão controlada por
percussão, com cone expansor

externo.

URA
Chumbador rosca interna, auto

perfurante de expansão
controlada por percussão e cone

expansor externo.

ARX

Chumbador rosca externa auto
perfurante de expansão 

controlada por percussão com 
cone expansor externo.

Bucha Universal

Bucha universal de
nylon ou plástico.

Bucha Oco

Bucha de nylon
para bases ocas.

Bucha TAB

Bucha basculante
de corpo metálico
com tiras plásticas.

Bucha BKF

Bucha de nylon
autoatarraxante para drywall.

Tipos de chumbadores

Ancoragem Plástica / Nylon

Bucha KT
Bucha de nylon com

abas para painéis
(drywall, cimentícia e OSB).

PBI


