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Tipos de arame

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS
ESCOVAS

Rótulo do produto

Pictogramas de segurança

Rotação máx. 

Marca registrada

Aplicação  
do material

Especificação Descrição Aplicação Especificação Descrição Aplicação

DW Arame  
ondulado

Indicado para materiais 
macios como metais não 
ferrosos, superfícies sensí-
veis e impurezas leves

DG Arame reto Para limpeza de peças com 
ferramentas manuais

DZ Arame  
trançado

Indicado para materiais 
macios e não ferrosos, 
superfícies sensíveis e impu-
rezas leves e também para 
remoção de tinta e verniz

DE Arame  
com plástico

Indicado para trabalho pre-
ciso, pois é evitada a sepa-
ração do arame; sobretudo 
útil em reparos de veículos 
automotores

DK Arame  
com grão

Indicado para a rebarbação 
de engrenagens, peças de 
válvulas, arestas de corte de 
perfis de alumínio e tubos
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6T  DZ SH  0,5
0,5 Espessura

SH Especificação (acessório)

DZ Tipo de arame

6T Formato

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

Máquinas

Retífica angular Retífica reta Retífica de  
bancada

Desbaste manual

Especificação

Força vertical
As escovas necessitam somente de pouca pressão, pois são apenas as pontas do arame que trabalham. Pressão mais 
alta não melhora o resultado da escovação. Pressão mais alta reduz a vida útil e exige uma maior força

Pressão muito alta Pressão correta 

S Arame de aço E Arame de aço inoxidável M Arame de latão PP Cerdas plásticas

SH Arame de aço endurecido EA Arame de aço inoxidável 
resistente a ácido

A Arame com grão de óxido 
de alumínio

PA Arame plástico com grão

SZ Arame de aço endurecido 
e duro

C Arame com grão de carbeto 
de silício

C Arame com grão de  
carbeto de silício

SM Arame de aço banhado em 
latão
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ESCOVAS  
PARA RETÍFICA RETA

A retífica reta é indicada para obtenção de resultados 
precisos em lugares de difícil acesso como, por exemplo, 
a face interna de tubos. Por suas inúmeras possibilidades 
de utilização, ele é uma ferramenta muito apreciada. 

Por isso, a TYROLIT oferece um mix 
abrangente de escovas copo, circula-
res e em pincel que também podem 
ser utilizadas em outras máquinas, 

como furadeiras.  
A área de aplicação é bastante 
ampla. As escovas montadas em 
eixo são usadas sobretudo para o 

processamento de superfícies como 
remoção de ferrugem, rebarbação, 
estruturamento e decapagem de tinta 
ou borracha.

ESCOVAS RETÍFICA RETA
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Recomendação de aplicação

Linha de qualidade Especificação Aço Aço  
inoxidável

Metais não 
ferrosos

All in one

PREMIUM S…

SH…

SZ…

E… INOX

EA... INOX

M…

SM…

C…

 Produtos com texto cinza estão apenas disponíveis sob consulta. 

Formatos

52TDW Escovas tipo copo 

São indicadas para 
trabalhos de limpeza 
como decapagem de tinta, 
remoção de ferrugem ou 
rebarbação 

52RDW Escovas circulares 

Para remoção de ferrugem, 
limpeza, alisamento, 
polimento, fosqueamento e 
tornar áspero 

52RDZ Escovas circulares 

São indicadas para a 
usinagem de cordões de 
solda e para a remoção de 
resíduos e decapagem de 
tintas. 

52RDK Escovas circulares 

Para o fosqueamento e 
acetinação com revesti-
mento granular

52PDE Escovas em pincel 

Indicadas para mais 
aspereza, rebarbação, 
decapagem, fosqueamento 
e limpeza. O revestimento 
plástico é responsável pela 
vida útil elevada

52PDZ Escovas em pincel 

Indicadas para mais aspereza, rebarbação, decapagem, 
fosqueamento e limpeza. Essas escovas destacam-se por 
sua elevada flexibilidade. A escova se abre em decorrên-
cia da força centrífuga surgida. Especialmente indicada 
para a limpeza interna de tubos

ESCOVAS RETÍFICA RETA
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Velocidade circunferencial ótima

Aplicação
Velocidade circunferencial em m/s

5 15 20 25 30 35 40 45

Rebarbação

Usinagem de cordões de solda

Remoção de resíduos

Polimento

Processamento de plástico

Limpeza

Remoção de ferrugem

Dimensões Escovas tipo copo 
Escovas tipo pincel para montagem em eixo 

Escovas circulares  
para montagem 

ESCOVAS RETÍFICA RETA
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