
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
SELANTES 

 
TAPA FUGAS F5 – DOSE ÚNICA (8ml e 15ml) 

NCM: 38109000 

 

 
Tapa Fugas F5 é um produto 

para a resolução de micro 
vazamentos de gás refrigerante 

em sistema de refrigeração, 
ar condicionado, incluindo 

sistemas de ar condicionado 
automotivo. Localiza o ponto de 

fuga de gás refrigerante 
eliminando-o permanentemente, 

sem qualquer reação com o oxigênio. 
Repara, restaura, revela tudo de 

uma só vez, sela rapidamente 
múltiplas fugas de até 0,05mm, 

revela fugas maiores que precisam 
de reparos. 

 
 

TAPA FUGAS F5 SUPER – DOSE ÚNICA (8ml e 15ml)  
NCM: 38109000 

 
 

Tapa Fugas F5 é um produto 
para a resolução de micro 

vazamentos de gás refrigerante 
em sistema de refrigeração, 

ar condicionado, incluindo sistemas 
de ar condicionado automotivo. 
Localiza o ponto de fuga de gás 

refrigerante eliminando-o 
permanentemente, sem qualquer 

reação com o oxigênio.  
Repara e restaura tudo de uma 

só vez, sela rapidamente múltiplas 
fugas de até 0,05mm. 

Um novo produto, com uma 
nova tecnologia e com 

líquido incolor! 
 

 
 

Assista o vídeo de 
aplicação: 

 

Assista o vídeo de 
aplicação: 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/tapa-fugas-f5-super-dose-unica/
http://www.brasweld.com.br/tapa-fugas-f5-super-dose-unica/
http://www.brasweld.com.br/tapa-fugas-f5/


 

 
TAPA FUGAS F6 – DOSE ÚNICA (8ml, 15ml, 30ml e 60ml) 

NCM: 38109000 

 
 

Tapa Fugas F6 é um produto 
para a resolução de micro 

vazamentos de gás refrigerante 
em sistema de refrigeração,  
ar condicionado, incluindo 

sistemas de ar condicionado 
automotivo. Localiza o ponto 
de fuga de gás refrigerante 

eliminando-o permanentemente, 
sem qualquer reação com o 
oxigênio. Repara, restaura, 
revela tudo de uma só vez, 
sela rapidamente múltiplas 

fugas de até 0,05mm, revela 
fugas maiores que precisam 

de reparos. 
 
 
 
 

TAPA FUGAS F6 SUPER – SERINGA (8ml, 15ml, 30ml e 60ml) 
NCM: 38109000 

 

 
Tapa Fugas F6 SUPER é um 
produto para a resolução de 
micro vazamentos de gás 
refrigerante em sistema de 

refrigeração, ar condicionado, 
incluindo sistemas de 

ar condicionado automotivo. 
Dosagem múltipla, localiza 

o ponto de fuga de gás 
refrigerante eliminando-o 
permanentemente, sem 

qualquer reação com o oxigênio. 
Repara e restaura tudo de uma 

só vez, sela rapidamente múltiplas 
fugas de até 0,05mm. Um novo 

produto, com uma nova tecnologia 
e com líquido incolor! 

 

 
 
 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Assista o vídeo de 
aplicação: 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/reparo-para-fugas-f6/
http://www.brasweld.com.br/tapa-fugas-f6-super/


 

 
VEDAÇÃO 

 
QUICK SEAL 

NCM: 35069110 

 

 
Quick Seal é uma pasta branca 

com ótimas propriedades selantes 
para o uso em conexões roscadas 
e juntas de topo. É recomendado 
para o uso com gás natural, GLP, 
propano, butano, água, vapor, ar, 

óleos minerais, vegetais e sintéticos 
e solventes alifáticos. Não deve ser 
utilizado em contato com oxigênio 

líquido.  
APLICAÇÃO: Antes de aplicar o 

produto, certifique-se que as áreas 
de contato estão isentas de umidades, 
sujeiras, poeiras e materiais graxos. 
Para melhores resultados, aplique 
nas duas superfícies em contato 
com o auxílio de pincéis, rolos, 

sistemas de pressão ou bico aplicador. 

 
TRAVA ROSCA 
NCM: 35069110 

 
 

 
Trava Rosca BW A2, é um produto 
com alta resistência no travamento 
e na vedação de peças roscadas. 

Trata-se de uma trava química  
Anaeróbica vermelha que cura  
à temperatura ambiente em,  

aproximadamente, vinte minutos. 
APLICAÇÃO: Aplicar numa superfície 
limpa e seca a quantidade necessária 
de produto na área de montagem da 

peça roscada. Em furos cegos, aplicar 
algumas gotas do produto no fundo da 
rosca fêmea. Em vedações, aplicar um 
filete de produto 360º da rosca macho, 
deixando livre o primeiro fio de rosca. 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/quick-seal/
http://www.brasweld.com.br/trava-rosca-bw-a2/


 

 
SOLDA FRIA 

 
MEGA PRO 

NCM: 35061090 

 
 

Produto ideal para unir 
tubos de cobre + alumínio + latão. 

Compatível com todos os gases 
e altamente resistente a vibração. 

Dispensa: maçarico, Foscoper, 
solda prata, cilindro de oxigênio 

e acetileno. Após 20 minutos 
de sua aplicação já oferece uma 
resistência a pressão de 850psi,  

após 2 horas 1200psi e uma 
resistência ao calor de 180ºC 

e temperatura negativa de -35ºC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         RED EPOXY 
NCM: 39073011 

 
 

 
Simples, rápido e eficiente. Solda fria, 
ideal para furos e trincas em todos 

os metais e plásticos rígidos. Suporta 
a pressão 3000 psi, e 180° positivos e 
-35° negativos. Cura em até 48 horas. 
Pode ser usado em: Evaporadores de 
alumínio; serpentinas de aquecimento; 

tanques de aquecimento de água quente; 
tubos; válvulas; motores automotivos;  

radiadores; panelas; condensadores, etc. 

APLICAÇÃO:  

1º Utilize os tubos de qualidade – dê preferência 
aos aprovados pelo INMETRO. 
2º A folga entre as conexões e os tubos devem 
ser de 0,15 à 0,20. 
3º Lixe a ponta do tubo e a parte interna das 
conexões apenas provocando 
arranhões. Deixe no local os resíduos 
provocados pela própria lixa, pois ela contém 
óxido de alumínio em sua formulação. 
4º Passe um cordão (360°) de Mega Pro nos 
locais lixados (tubos + conexões). 
5º Encaixe o tubo na conexão. Você terá 10 
segundos para posicionar a peça 
definitivamente. 
6º Mantenha a peça imóvel para não 
interromper o processo de cura. 
7º Limpe, se necessário, o excesso de produto 
que ficou externamente, pois não haverá 
secagem. Como o Mega Pro é um produto 
anaeróbico, o seu processo de cura só ocorre 
na ausência de oxigênio. 

 
 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Assista o vídeo de 
aplicação: 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Assista o vídeo de 
aplicação: 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/mega-pro/
http://www.brasweld.com.br/red-epoxy/


 

 
 

RED EPOXY T-PRÓ 
NCM: 39073011 

 
 
 
 

Simples, rápido e eficiente. Solda fria, 
ideal para furos e trincas em todos 

os metais e plásticos rígidos. Suporta 
a pressão 3000 psi, e 180° positivos e 

-35° negativos. Cura em até 45 minutos. 
Pode ser usado em: Evaporadores de 
alumínio; serpentinas de aquecimento; 

tanques de aquecimento de água quente; 
tubos; válvulas; motores automotivos;  

  radiadores; panelas; condensadores, etc 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALUMAX D 

NCM: 39073011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO:  

1º Limpe a área a ser reparada 
(indicamos Cleaner 51). 
2º Misture partes iguais de cada tubo em 
quantidade suficiente para o reparo. A 
mistura deverá ficar homogênea. 
3º Aplique no furo ou trinca e aqueça ao 
redor do produto com um soprador térmico 
ou secador de cabelo por 15 minutos para 
acelerar a cura, ou espere por mais de 12 
horas para que ocorra a secagem natural. 

 

 
Produto bi componente de cura 

rápida. Proporciona reparos 
fortes e duradouros em 

qualquer metal. Através da 
mistura  é formado um vínculo 

permanente. Após a cura, 
poderá ser moldado, batido, 
lixado e perfurado. Adquire 

uma resistência à pressão de 
2400PSI e temperatura até 

80°C. 
 
 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/alumax-d/


 

 
FLUXO PARA SOLDAS 

 
KIT ALUTIN 

NCM: 38109000 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
ALUTIN 

NCM: 38109000 
 

 

Fluxo especial líquido para unir 
fios de alumínio com outros 

metais, utilizando fios de estanho 
a temperatura 180°C à 270ºC. 

Possui uma ótima fluidez, 
realizando juntas de excelente 

qualidade e permitindo um 
decapado instantâneo. 

 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO: 
 
Limpe a superfície das juntas, 
arredonde os cantos e desengraxe as 
peças (indicamos o CLEANER 51), 
se necessário for. Aplique Alutin nas 
juntas e coloque as peças na posição 
definitiva. Aplique o 
calor indiretamente nas juntas 
e nunca diretamente ao fluxo. Se 
isso acontecer o produto perderá 
suas  propriedades e não 
soldará. Evite o reaquecimento. 

Fluxo especial líquido para 
unir fios de alumínio com 

outros metais, utilizando fios 
de estanho a temperatura 

180°C à 270ºC. Possui 
uma ótima fluidez, 

realizando juntas de excelente 
qualidade e permitindo um 

decapado instantâneo. 

APLICAÇÃO: 
  
Limpe a superfície das juntas, 
arredonde os cantos e desengraxe 
as peças (indicamos o CLEANER 
51), se necessário for. 
Aplique Alutin nas juntas e 
coloque as peças na posição 
definitiva. Aplique o 
calor indiretamente nas juntas 
e nunca diretamente ao fluxo. Se 
isso acontecer o produto perderá 
suas  propriedades e não 
soldará. Evite o reaquecimento. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Assista o vídeo de 
aplicação: 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/alutin/
http://www.brasweld.com.br/alutin/


 

 
ARON 200 

NCM: 38101020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

TRINCAL 
NCM: 38101020 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Decapante em pasta para soldas 
fortes de ligas de prata e 

Foscoper a uma temperatura 
de 500°C à 700ºC proporcionando 

ótima fluidez e 
excelente acabamento. 

Sua formulação é um composto 
químico especial balanceado 

para soldar por brasagem com 
grande ação capilar realizando 
soldas perfeitas e sem poros. 

 

APLICAÇÃO: 
  
Limpe a superfície das juntas 
(indicamos CLEANER 51), 
arredonde os cantos, se necessário. 
Coloque as peças na posição 
definitiva e mergulhe a vareta no 
fluxo ARON-200 para que este 
possa fazer aderência. Aqueça a 
peça e a vareta até que esta derreta 
e possa fluir. Regule o maçarico com 
uma chama carburante. 

APLICAÇÃO: 
 
Limpe a superfície das juntas 
com CLEANER 51. Se 
necessário, arredonde os 
cantos. Aqueça a ponta da 
vareta e mergulhe no trincal. 
Para a sua aderência, esquente 
a peça e a vareta até que esta 
derreta e possa fluir. Regule o 
maçarico para uma chama 
carburante. 

Trincal é um fluxo de grande 
atividade química. Possui elevado 
poder de desoxidação, boa fluidez, 

soldas sem poros e excelente 
acabamento. Indicado 

especialmente para uniões de ligas 
cuprosas e ferrosas, incluindo ferro 
fundido. É aplicado na soldagem de 
estruturas de aço baixo carbono, na 
indústria automobilística, indústria 
de bicicletas, recipientes de ferro 
galvanizado, tubulações, entre 

outros. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/aron-200/
http://www.brasweld.com.br/trincal/


 

 
ALUMAX BW 10 
NCM: 38101020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

TIN MAX 157 
NCM: 38109000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

É um fluxo em pó indicado para 
soldagem por brasagem com 

varetas de alumínio, oferecendo 
excelente capilaridade e elevado 

poder de desoxidação, destinado 
especialmente na união de peças de 

alumínio e suas ligas. 
Decapante para solda forte a baixa 

temperatura, união capilar de ligas de 
alumínio, temperatura de 480°C à 

600ºC. 
Devido a sua excelente fluidez, 

realiza uniões de alta qualidade sem 
precisar de acabamento após a 

soldagem. 

APLICAÇÃO:  
 
Limpe a superfície das juntas 
(indicamos Cleaner 51), aqueça a 
ponta da vareta e mergulhe no 
fluxo ALUMAX BW10 para que 
ocorra sua aderência. Aqueça até a 
fusão do decapante, que deve fluir 
normalmente, até que esta percorra 
por toda a extremidade. 

APLICAÇÃO: 
 

Limpar a superfície das juntas ou 
uniões, aplicar Tin Max 157, colocar 
as peças na posição 
definitiva e aquecer a peça até a 
aplicação da solda, para que esta 
possa fluir. Regular o maçarico com 
uma chama neutra ou ferro de 
soldar. Não necessita de limpeza 
prévia. 

 
 

Decapante líquido 
intermediário para soldas moles, 

com ligas de estanho em aço 
inox. Temperatura de 180°C a 

270ºC, excelente fluidez, 
realizando soldas sem poros e de 

ótimo acabamento. 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/alumax-bw10/
http://www.brasweld.com.br/tin-max-157/


 

 
SOLDA PARA EVAPORADORES 

 
ALUMAX C 

NCM: 32149000 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

BARRA ALUMAX 
NCM: 39071039 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

APLICAÇÃO: 

Limpar o local da solda 
(indicamos CLEANER 
51), lixar com lixa grossa para 
aderir melhor. Com a espátula 
pegar uma porção da Resina e 
misturar com 2 (duas) gotas do 
Acelerador. Misture bem e leve 
até o furo. Deixar uma camada de 
massa ± de 1,5mm. Endurece 
em 15 minutos. Colocar pressão 
após 3 horas da sua aplicação. 

Resina bi componente acrílica 
para tampar furos em 

evaporadores de alumínio. O 
conteúdo deste kit permite fazer 8 
soldas em furos grandes e 12 
soldas em furos pequenos. A 

proporção da resina e do liquido é 
de duas gotas de acelerador para 

uma porção de resina. 

Alumax é uma barra epóxica 
para vedar vazamentos de 

forma rápida e eficiente. Pode 
ser aplicado com qualquer 

transmissor de calor que atinja 
uma temperatura entre 110º a 
160ºC. Após a aplicação, já 
com o local soldado frio, 

suporta 800psi de pressão. 

ESTE PRODUTO CONTÉM  
PARTÍCULAS DE COBRE 

APLICAÇÃO: 

1º Limpar a superfície a ser vedada, 
com CLEANER 51. O local de aplicação deverá 
estar livre de óleos ou gorduras para não 
interferir na sua aplicação. Não faça utilização 
de lixas e esponjas de aço. 
2º Aquecer a área a ser vedada com uma chama 
leve. A temperatura ideal é de 120ºC. 
3º Passar a barra epóxica ALUMAX na área pré-
aquecida sobre o vazamento até que o calor a 
derreta. 
4º Continue com o procedimento até depositar 
uma camada de aproximadamente 0,6 mm. 
5º Após a aplicação, aqueça a área vedada 
fazendo movimentos circulares com a chama 
durante um minuto para que a camada epóxica 
se torne resistente e flexível. Caso deseje, lixe 
ou pinte. 
6° Não aplicar a chama, diretamente sobre a 
barra ALUMAX. Caso isso ocorra, o produto 
perderá as suas propriedades e não 
funcionará. 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Assista o vídeo de 
aplicação: 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/alumax-c/
http://www.brasweld.com.br/barra-alumax/


 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

DESUMIDIFICANTES 
 

DESUMIDIFICANTE S39 
NCM: 29051100  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPIDRYL 
NCM: 29051100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

Produto à base de álcool 
metílico sintético. Elimina a 
umidade das tubulações de 

refrigeração. 
 
 
 
 

 

APLICAÇÃO: 
 
Use a quantidade de 3 à 12 ml por 
equipamento pequeno (geladeiras e 
freezers) e 12 à 30 ml para câmaras 
frias. 
Utilizando a válvula Schrader, insira o 
Capidryl no sistema e o coloque para 
funcionar. Após esse procedimento, 
realize o vácuo e aplique o gás. 
O líquido pode também ser aplicado 
com auxílio de uma seringa 
descartável, injetando-se o Capidryl 
na saída da mangueira do manifold e 
conectando-o no tubo de serviço do 
compressor. Pode-se aplicar um 
pouco de gás para “empurrar” o 
Capidryl para dentro do compressor. 

Capidryl, também 
conhecido como Draizon, 
é um produto líquido de 

cor amarelada 
de excelente qualidade 

para limpeza e 
desobstrução do capilar, 

arrastando todas as 
impurezas existente no 

sistema. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/s39/
http://www.brasweld.com.br/capidryl/


 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

DETECTORES 
 

CHIVATO 
NCM: 29053100 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
DETEK 101 

NCM: 34022000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produto indicado para detectar 
vazamentos em sistemas com 
gás a pressão com auxílio de 

uma lanterna com lâmpada U.V. 
Ideal para todos os gases 

refrigerantes. É utilizado na 
refrigeração em: ar 

condicionado industrial e 
automobilístico, geladeiras, 
freezers, chillers e câmaras 

frias. 

APLICAÇÃO:  
 
Antes de introduzir o gás no 
sistema de refrigeração despeje 
8ml de Chivato no sistema e 
logo em seguida introduza o gás. 
A grande vantagem que este 
produto proporciona é que quando 
houver um vazamento o Chivato 
aparecerá indicando o local de 
forma fluorescente para 
melhorar a visibilidade. Este 
produto é sensível à luz 
ultravioleta. 

Solução especial fluorescente 
para detectar 

vazamentos alcançando uma 
faixa de temperatura negativa 

de – 40ºC a -80ºC negativos em 
sistema com gás à pressão. Ideal 

para gases refrigerantes, gás 
natural, GLP, etc. 

APLICAÇÃO: 
 

Dirija o produto até cobrir a área que se 
suspeita de vazamento, observe se 
formam borbulhas ou espuma. Vazamentos 
menores se evidenciam pela formação 
de espuma, os vazamentos 
maiores aparecem em forma de borbulhas, 
continuamente. 

 
 
 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/chivato-contraste-universal/
http://www.brasweld.com.br/detek-101/


 

 
KIT DETECTOR DE FUGAS 

NCM: 90271000 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
  

PRODUTOS DE LIMPEZA 
 

MEGA FIX 
     NCM: 34022000 

 
 

 
 

Desengraxante altamente 
capacitado para remover 
gordura, graxa, óleos e 
sujeiras em geral nas 

superfícies resistentes 
como fogão, chapas, coifas, 
assadeiras, equipamentos 

industriais, etc. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Auxilia a detectar fugas nos 
lugares mais dificeis de 

alcançar através da lanterna 
com lâmpada U.V. 

Aplicação: 
 
1º Adicione o Chivato no sistema; 
2º Permita que o produto circule no 
sistema; 
3º Verifique se há vazamentos 
usando a lanterna e os óculos 
UV; 
4º Aparecerá uma cor amarela 
incandescente no local do 
vazamento. 

APLICAÇÃO:  
Para sujeira leve, diluir o 
produto em até 1:19 litros 
de água. Para sujeira 
pesada, diluir o produto em 
até 1:10 litros de água.  
Aplique o produto no local e 
deixe agir por 10 minutos. 
Esfregue com uma escova 
ou vassoura e enxague 
bem. 

Auxilia a detectar fugas nos 
lugares mais difíceis de 

alcançar através da lanterna 
com lâmpada U.V. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/kit-detector-de-fugas/
http://www.brasweld.com.br/megafix/


 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

MULTI USO 
     NCM: 34022000 

 
 
 
 

 
 

 
 

CLINALUM-S 
        NCM: 34022000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CLEANER SUPER 
NCM: 29051220 

 
 

 
 
 
 

Remove: 
Gorduras, 

Graxas e Óleos. 

APLICAÇÃO: 
 
Aplique sobre a superfície a ser 
limpa com um pano ou 
pulverizador. Faça o enxague com 
pano úmido ou esponja. 

Produto especialmente 
desenvolvido para uso em 
refrigeração, na limpeza 
de peças de alumínio, 
como, por exemplo, 

condensadores. É de fácil 
aplicação e recupera a 
aparência original do 

alumínio. 

APLICAÇÃO 
 
Aplique sobre a superfície a 
ser limpa com um pano ou 
pulverizador. Passe um 
pano úmido ou uma 
esponja. Em seguida 
enxague com bastante 
água. Não deixe secar 
sem o enxague. 

Um produto a base de álcool 
isopropílico de alta pureza (99,9%). 
Elimina toda a oxidação existente 
em contatos elétricos causada 
pelo tempo de uso, sendo o mais 
apropriado para este fim, pois a 

porcentagem da água é menor do 
que 1%, por isso a possibilidade de 

oxidação é quase nula. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/multiuso/
http://www.brasweld.com.br/clinalum-s/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-super/


 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

  BADOX F39 
        NCM: 34029090 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLEANER 51  
        NCM: 27101210 

 
 
 
 
 
 
  
 

OXYCLEAN  
       NCM: 3402909 

 
 
 
 

É um produto especialmente 
desenvolvido para combater 

bactérias causadoras 
de doenças e mau-

cheiro presentes nos filtros 
de ar condicionado. 

APLICAÇÃO: 
 
É o último procedimento a ser feito 
no aparelho de ar condicionado. 
Aplique sobre toda a dimensão 
frontal do aparelho, borrifando 
sobre o evaporador e filtro. 

Cleaner 51 é um produto 
indicado para a limpeza 
prévia na soldagem de 
peças sujas de óleo, 

graxa ou qualquer tipo 
de gordura. 

APLICAÇÃO: 
 
Aplicar o Cleaner 51 no local que irá 
ser feito a soldagem. 
Passar um pano até eliminar toda a 
gordura. Se necessário, repetir a 
operação. 

Solução removedora de 
ferrugem e oxidação. 
Desoxida, fosfatiza e 

protege em uma única 
operação. É utilizado em: 
Indústria Naval, Agrícola, 

Tanques, Tubulações, 
Refrigeração, etc. 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/oxyclean-anti-oxidacao/
http://www.brasweld.com.br/badox-f39/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/


 

 
ACESSÓRIOS 

 

BW12 ANTICHAMAS 
    NCM: 39069043 

 

Spray que protege os 
componentes sensíveis 

ao calor durante o processo 
de soldagem por brasagem. 

O gel funciona como um 
escudo que protege a 
superfície e impede de 
derreter ou queimar. 

O produto pode precisar 
ser adicionado mais de 

uma vez se for submetido 
a chamas abertas por 

um período mais longo. 

 
 
 

 
 
  

BW3 TESTE DE ACIDEZ 
NCM: 29081919 

 

 
 
 
 
 
 

 

APLICAÇÃO: 

Borrifar o gel Anti Chamas BW- 12 
na superfície do material a ser 
protegido. A quantidade necessária de 
produto dependerá da espessura e 
das propriedades condutoras de 
calor do metal a ser trabalhado. 
Lembre-se: muito gel não prejudicará 
a peça, mas, se aplicado pouco gel, 
poderá reduzir a proteção do local.  
Sua própria experiência será o 
melhor guia para decidir o quanto 
usar. Depois de feito, basta enxaguar 
em água corrente ou limpar com um 
pano úmido. 

 

Analisa qual o PH e nível de 
acidez contida nos óleos, em 

compressores, chillers, 
transformadores, etc. 

Sendo compatível com Óleo 
Sintético, Mineral, 

Alquibenzeno, Poliaquileno 
Glicor (PAG) e Poliester 

(POE). 

 

APLICAÇÃO: 
Coletar com a seringa uma pequena 
quantidade de óleo e despejar no vidro 
de teste até a linha indicada. 
Agitar durante 10 segundos, a cor 
resultante indica a acidez contida no 
óleo, compare com a tabela PH 
descritiva na embalagem. 
Este produto é biodegradável, não 
inflamável e nem tóxico. 
 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Assista o vídeo de 
aplicação: 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/bw12-antichamas/
http://www.brasweld.com.br/bw3-teste-de-acidez/


 

 
BW4 NEUTRALIZADOR DE ACIDEZ 

  NCM: 29221200 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
MANGUEIRA V130 

NCM: 59090000 

 
 
 
 
 
 

ISOLANTE ELÉTRICO MULTIUSO 
NCM: 27101932 

 

 
 
 

APLICAÇÃO: 
 
Pode ser colocado diretamente 
ao óleo de refrigeração no cárter 
do compressor, antes de instalar 
ou carregar o sistema. Evite a 
exposição prolongada ao ar já 
que a maioria dos neutralizadores 
de acidez são bastante 
higroscópicos. 

O BW4 Neutralizador de 
Acidez previne e neutraliza a 

acidez em óleos dos 
compressores, chillers, 

transformadores, etc. Não 
deixa resíduos sólidos. É 
compatível e seguro com 

todos os gases refrigerantes, 
como CPC, HFC e HCFC, 

sendo fácil de usar. 

Mangueira com conexão e 
registro bola de 1/4 para 
aplicação de produtos 
exclusivos da área de 

refrigeração. 

- Protetivo multiuso, as nanos partículas 
formam um filme invisível que protege 
equipamentos elétricos e eletrônicos 

tanto nas áreas industriais como lazer, 
mesmo em contato com água. 

Penetra em locais de difícil acesso E 
pode ser aplicado em superfícies 

úmidas, promovendo uma poderosa 
proteção. 

 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/bw4-neutralizador-de-acidez/
http://www.brasweld.com.br/mangueira-vc130/


 

 
MAÇARICOS E CILINDROS 

 
 

EOS - TFT22  
       NCM: 84681000                                     

 
 
 

 
 

    EOS - 757 
       NCM: 84681000 

  
 

 
VARETAS DE SOLDAS 

 
SOLDA PRATA 
NCM: 71060290 

 
 

 
 
 
 

- Atinge até 
360ºC. 

- Atinge até  

1200ºC. 

DESCRIÇÃO: 
Solda prata permite a união de metais ferrosos e 
cuprosos.  Fabricadas de acordo com as normas 

DIN e AWS. 
APLICAÇÃO: 

Limpar a superfície das juntas (indicamos 
o Cleaner 51), mergulhar a ponta da vareta 

levemente aquecida no fluxo Aron 200 para que 
este possa aderir na mesma. Em 

seguida, aquecer a peça e a vareta até que 
ela derreta e flua. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/aron-200/
http://www.brasweld.com.br/solda-prata/


 

 
 

SILFOSCOPER 
NCM: 74032900 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FOSCOPER 

NCM: 74032900 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HZL 100 

NCM: 79040000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO: 
Liga de 92% cobre com 7% fósforo e 2%(ou 

5%) prata, esta liga é indicada para unir 
tubulações de cobre, flanges, radiadores de 

calor, refrigeradores. Na união de cobre + 
cobre dispensa o uso de fluxo. 

APLICAÇÃO: 
Limpar a superfície das juntas, arredondar os 

cantos, desengraxar se necessário. Mergulhar a 
ponta da vareta no fluxo Aron200 para que este 

possa aderir na mesma. Regular o maçarico 
com uma chama carburante. 

 
 

DESCRIÇÃO: 
Liga de 92% cobre, 8% fósforo e banho de prata, é 

indicada para unir tubulações de cobre, flanges, 
radiadores de calor, refrigeradores. Na união de cobre + 

cobre dispensa o uso de fluxo. Espessura de 
2,5mm. APLICAÇÃO: 

Limpar a superfície das juntas, arredondar os cantos, 
desengraxar se necessário. Mergulhar a ponta da vareta 
no fluxo Aron200 para que este possa aderir na mesma. 

Regular o maçarico com uma chama carburante. 
 

DESCRIÇÃO: 
HZL-100 é uma liga especial a base de alumínio e 
zinco, não necessita de fluxo para sua aplicação. 

Ela é ideal para vedar furos e trincas em 
radiadores e preenchimentos em peças 

desgastadas. Proporciona soldas homogêneas, 
com ótima resistência à corrosão e livre de 

poros. Espessura de 2,5mm e comprimento de 
450mm. 

APLICAÇÃO: 
Limpar a superfície das juntas (indicamos 

o Cleaner 51), aquecer a área onde será aplicada 
a solda, e ao mesmo tempo encostar a vareta 
HZL-100. Na temperatura de 380ºC a vareta 

começará a derreter, e preencher os vazios com 
muita facilidade, proporcionando uma solda 

homogênea e perfeita. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/aron-200/
http://www.brasweld.com.br/aron-200/
http://www.brasweld.com.br/cleaner-51/
http://www.brasweld.com.br/foscoper-c-prata/
http://www.brasweld.com.br/foscoper-banho/
http://www.brasweld.com.br/hzl-100/


 

 
HZL 500 

NCM: 83113000 

 
 

 
 
 
 
 
 

SOLDA À BASE DE ESTANHO E RESINA ATIVADA 
NCM: 83119000 

DESCRIÇÃO: 
Desenvolvida para soldas de alumínio + 

latão + cobre. Ponto de fusão: 450º 
(baixo ponto de derretimento). Trabalha 

com propano, MAPP, MAP-PRO e 
oxiacetileno. 

 

  

Clique AQUI para 
mais informações. 

http://www.brasweld.com.br/
http://www.brasweld.com.br/hzl-500/

