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MÉTODO DE APLICAÇÃO

Faça o furo com diâmetro e 
profundidade indicados

Limpe o furo Rosqueio o batedor ao
chumbador e introduza o 
conjunto no furo

Utilizando batedor BTP e 
marreta, bata até ocorrer a 
expansão do chumbador 

Retire o batedor, posicione a 
peça a fixar, coloque o parafuso 
e conclua a fixação

(1) Profundidade mínima.
(2) Valores obtidos sobre média de ensaios em concreto de 30MPa. Atenção: esses valores são cargas últimas, utilize sempre coeficiente de segurança.
Para mais informações, consulte a seção Dados Técnicos pág. 33.
(3) Distância mínima recomendada, para menores consulte o departamento técnico.
(4) Resistência de corte referente à parafuso G.2
* Rosca 13 UNC ou 12 WW.  / ** tfi x = espessura da peça à fi xar. 
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Chumbador PBI

Chumbador de expansão controlada por percussão (drop-in), de 
rosca interna com cone expansor interno.

• Sistemas de armazenagem e movimentação, instalações elétrica e
hidráulica, máquinas, equipamentos, instalações de linha de vida

e espera de ancoragem.

Expansão através de batedor •
Ótimo desempenho para embutimentos reduzidos •

Cone expansor interno com maior controle sobre a expansão •
Fácil e rápida instalação •

Catálogo de Sextavados Internos

www.indufix.com.br/catalogo-de-parafuso-allen


