E

E
Consumíveis
E2
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E9
E 10
E 12
E 18
E 20
E 21
E 22
E 24
E 27
E 28
E 30
E 32
E 34

Ventosas e pegatinas
Proteção das lentes com películas anti-torção
Aditivos de água para amolar
Pedras de limpeza e canetas para marcação
Adesivos e cola para parafusos
Óleos e líquidos para limpeza
Corante para coloração de lentes
Lenços desinfetantes
Conselhos & dicas: Plasti Dip
Tintas e canetas para reparos
Conselhos & dicas: Polimento
Discos e feltros para polimento
Ceras para polimento
Ferramentas abrasivas
Solda e fluxo para solda
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Ventosa
1

2

Pegatina

3

Película anti-torsão

4

Adesivo protetor
(face interno da lente)

4

2

Ventosa NIDEK Pliable-Cup
Ventosa flexível para máquinas NIDEK com suporte original.
Devido à superfície larga da ventosa, o risco de distorção do eixo diminui.
Utilizar as ventosas apenas com as pegatinas correspondentes: N. Art. 2502 17, 2503 17, 2506 17, 2507 17, 2508 17, 2510 17 ou 2511 17!
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Até base de curvatura 8.
30 x 17 mm

10 peças

3710 17N
Branco

3710 17R
Vermelho (lente esquerda)

3710 17G
Verde (lente direita)

Para bases de curvatura a partir de 8.
30 x 17 mm

3710 50
Sortido de cores (5x vermelhos
e 5x verdes) para diferenciar
lentes direita e esquerda

10 peças

3711 17

Ventosa NIDEK Mini-Cup
Ventosa flexível para máquinas NIDEK com suporte original NIDEK Mini. Ventosa especial para formas muito pequenas e estreitas.
Favor utilizar apenas com as pegatinas adequadas: N. Art. 2508 15!
Até base de curvatura 6.
20 x 15 mm

3714 15
Branco

10 peças

3714 15R
Vermelho (lente esquerda)

3714 15G
Verde (lente direita)

3714 50
Sortido de cores (5x vermelhos
e 5x verdes) para diferenciar lentes direita e esquerda

Ventosa NIDEK Nano-Cup
Ventosa flexível para máquinas NIDEK LEX 1000 com suporte original.
Ventosa especial para formas muito pequenas e estreitas. Utilização da peça completa.
Favor utilizar apenas com as pegatinas adequadas: N. Art. 2503 13!
Até base de curvatura 6.
30 x 17mm/18 x 13,5 mm

3715 13R
Vermelho (lente esquerda)

10 peças

3715 13G
Verde (lente direita)

3715 13
Sortido de cores (5x vermelhos
e 5x verdes) para diferenciar lentes direita e esquerda
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Ventosa Starblock
Plástico flexível, para pegatinas. Adequado para os receptores WECO.
25 x 20 mm

25 mm

25 x 20 mm

25 mm

10 peças

25 peças

10 peças

25 peças

3700 20
Branco
Sem curvatura

3700 25
Branco
Sem curvatura

3701 20
Vermelho
Dioptrias positivas elevadas

3701 25
Vermelho
Dioptrias positivas elevadas

As pegatinas não devem ser armazenadas mais do que 6 a 12
meses, dependendo do material. Armazenar a uma temperatura
ambiente de aproximadamente + 18 °C e um nível de humidade
de apróx. 30 %. Para uma adesão ideal da cola, as pegatinas
deveriam ser guardadas num local frio e retiradas 15 minutos
antes da utilização!

Pegatinas para lentes super hidrófobas

E
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• Material: Espuma em acetato de vinil
• Inclui camada de anti-torção
• Fornecido em caixa

2511 17

2511 19
em mm

N. Art.

0,9 mm

Força de adesão

2511 22
Resistência à torção axial

2511 24
Tipo

Para as ventosas
N. Art.. 3710 . . | 3711 17

2511 17

31 x 17

NIDEK

2511 19

30 x 18

Universal

2511 22

22

2511 24

24

Muito elevada para
lentes superhidrófobas

Muito elevada, inclui
camada de anti-torção

Universal
Universal

• Material: Espuma em acetato de vinil
• Inclui camada de anti-torção
• Fornecido em caixa

0,9 mm

2510 17
em mm

N. Art.

1 rolo (500 peças)

2510 17

31 x 17

2510 18

30 x 18

2510 24

24

2510 18

Força de adesão

Resistência à torção axial

Elevada para
lentes superhidrófobas

Elevada, inclui
camada de anti-torção

1 rolo (500 peças)

2510 24
Tipo

Para as ventosas

NIDEK

N. Art. 3710 . . | 3711 17

Universal
Universal

Pegatinas para lentes hidrófobas
• Material: Espuma em acetato de vinil
• Fornecido em caixa

0,9 mm

2507 14

2507 17
2507 171

veja a tabela

2507 18
2507 181
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2507 22
2507 221

em mm

N. Art.

Força de adesão

2507 24
2507 241

Resistência à torção axial

Tipo

Para as ventosas

(peças)

2507 14

21 x 14

Universal

2507 17

31 x 17

NIDEK

N. Art. 3710 . . | 3711 17

1 rolo (500)

2507 171

31 x 17

NIDEK

N. Art. 3710 . . | 3711 17

1 rolo (1.000)

2507 18

30 x 18

Universal

1 rolo (500)

Muito elevada para
lentes hidrófobas

1 rolo (500)

2507 181

30 x 18

Universal

1 rolo (1.000)

2507 22

22

Universal

1 rolo (500)

2507 221

22

Universal

1 rolo (1.000)

2507 24

24

Universal

1 rolo (500)

2507 241

24

Universal

1 rolo (1.000)

Muito elevada

• Material: Espuma de poliuretano
• Entregue numa bolsa prática com fecho

0,9 mm

2508 17
em mm

N. Art.

2508 17

31 x 17

2508 18

18

2508 24

24

2508 18

Força de adesão

Resistência à torção axial

Elevada para
lentes hidrófobas

Elevada

10 tiras (200 peças)

2508 24
Tipo

Para as ventosas

NIDEK

N. Art. 3710 . . | 3711 17

Universal
Universal

Pegatinas para lentes standard
•
•
•
•

Material: Espuma em acetato de vinil
Pegatinas 3M Leap III – o Original da 3M com aba dupla
Fornecido em caixa
Entregue numa bolsa prático com fecho (2503 13)

2503 13
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0,8 mm

2503 17

N. Art.

em mm

2503 13

31 x 17
18 x 13,5

2503 17

31 x 17

2503 18

18

2503 26

26

Força de adesão

Muito elevada para
lentes standard

2503 18

Resistência à torção axial

Muito elevada

2503 26

Tipo

Para as ventosas

NIDEK
Nano-Cup

N. Art. 3715 13
(duas peças)

5 tiras (100)

NIDEK

N. Art. 3710 . . | 3711 17

1 rolo (1.000)

2502 18

2502 21

2502 24

em mm

N. Art.

Força de adesão

(peças)

Universal

1 rolo (1.000)

Universal

1 rolo (1.000)

• Material: Pelicula PVC
• Qualidade equivalente ao modelo 411 – material base (espuma) bastante fino e muito forte
• Fornecido em caixa

2502 17

veja a tabela

0,38 mm

veja a tabela

2502 19

Resistência à torção axial

Tipo

Para as ventosas
N. Art. 3710 . . | 3711 17

(peças)

2502 17

32 x 17

NIDEK

2502 18

18

Universal

1 rolo (1.000)

Elevada para
lentes standard

1 rolo (1.000)

2502 19

28 x 18

Universal

1 rolo (500)

2502 21

30 x 21

Universal

1 rolo (500)

2502 24

24

Universal

1 rolo (1.000)

Elevada

Pegatinas para lentes standard
• Material: Esponja de Poliolefina (2501 . .), Esponja de polietileno
• Fornecido em caixa

2506 17

0,9 mm (2501 18)

2501 18

0,8 mm

1 rolo (1.000 peças)

2501 24
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2500 19

2500 24

em mm

N. Art.

Força de adesão

Resistência à torção axial

Tipo

Para as ventosas

NIDEK

N. Art. 3710 . . | 3711 17

2506 17

31 x 17

2501 18

18

2501 24

24

2500 19

30 x 18

Universal

2500 24

24

Universal

Universal
Elevada para
lentes standard

Elevada

Universal

Proteção das lentes com películas anti-torção

2560 30

2560 31

2560 32

2560 42

2560 35
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N. Art.

em mm

Informação de produto

Zona de aplicação

(peças)

Pelicula anti-torção

2560 30

40 x 28

Para a proteção das superfícies externas e internas durante
o processo de corte. Esta película foi desenvolvida especialmente para lentes com camada hidrófoba. Período de
armazenamento para pegatinas: 6 meses.

Superfície de lentes até
+ 4,5 dpt. de base de curvatura.

1 rolo (500)

2560 31

40 x 26

Para a proteção das superfícies externas e internas durante
o processo de corte. Esta película foi desenvolvida especialmente para lentes com camada hidrófoba. Período de
armazenamento para pegatinas: 6 meses.

Superfície de lentes até
+ 4,5 dpt. de base de curvatura.
Forma oval para utilização
mais prática!

1 rolo (500)

2560 32

40 x 26

Para bases de curvatura altas. Para a proteção das superfícies
externas e internas durante o processo de corte. Esta película foi
desenvolvida especialmente para lentes com camada hidrófoba.
Período de armazenamento para pegatinas: 6 meses.

Para lentes com bases
de curvaura altas.
Muito flexível!

1 rolo (500)

2560 42

40 x 26

Para a proteção das superfícies externas e internas durante o processo de corte. A característica aperfeiçoada desta película aumenta
significativamente a adesão em lentes com tratamento hidrofóbico.
Período de armazenamento para pegatinas: 6 meses.

Superfície de lentes até + 4,5 dpt.
de base de curvatura e lentes com
tratamento hidrofóbico. Forma oval
para utilização mais prática!

1 rolo (500)

35

Para a proteção da superfície interna durante o processo de corte.

Proteção das lentes

2560 35

Adesivo para lentes
• Adesivo em spray para lentes com tratamentos hidorfobos e tratamentos especiais
• Funciona como adicional aos adesivos anti-torção para reduzir a probabilidade de riscos com
as impurezas que possam existir nas lentes. Pode ser aplicado em ambas as faces das lentes
• Previne a torção das lentes no momento do corte
• Pode ser removido facilmente com os liquidos de limpeza.
• Seca rapidamente e tem um uso economico

2562 00

150 ml

144 x 50 mm

2562 10

500 ml

238 x 63 mm

1 rolo (1.000)

Líquido de refrigeração amigo do meio ambiente
Este aditivo para o líquido do reservatório de facetadoras convence através de sua propriedade ecológica 100 %,
eficiência, economia e merece a denominação «Top Product». O produto surpreende após a sua primeira utilização
e acaba com os problemas da criação de espuma. Outro aspecto positivo é a corrosão reduzida em peças metálicas
na máquina. Aconselhado especialmente pelo «B & S goes Green Team».

Top Product

Agente anti espuma, azul
•
•
•
•
•
•
•
•

Evita criação de espuma durante o processo de desbaste
Acelera o processo de desbaste
Refrigera e protege as partes da máquina da corrosão
Limpeza otimizada da máquina
Rápida redução dos resíduos de corte
Criação mínima de aerossol
Agente pouco agressivo e fisiologicamente sem perigo
Apenas 100 ml para 20 litros de água

E
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3148 50

500 ml

Agente anti espuma
•
•
•
•
•
•
•

Evita criação de espuma durante o processo de desbaste
Proteção contra corrosão de peças do equipamento
Limpeza otimizada da máquina
Rápida redução dos resíduos de corte
Criação mínima de aerossol
Componentes não perigosos, fisiologicamente inofensivos
Relação de mistura: 200 ml agente anti-espuma para 20 litros de água

3149 00

1l

Saco para líquido de refrigeração
Plástico resistente, cor cinza.
2900 51
800 x 560 x 0,06 mm

10 peças

Para evitar reações químicas, recomendamos a troca da água
de refrigeração o mais tardar de 2 em 2 semanas.

Pedra para amolar rebolos diamantados, verde
• Versão: Fino
• Aplicação: Discos diamantados finos
3419 00

100 x 8 x 25 mm

40 g

Pedras de limpeza
•
•
•
•

Cor: Vermelho
Versão: Grosso
Granulação: 120
Aplicação: Discos diamantados ásperos

3422 12

E
10

•
•
•
•

927 g

12 peças

831 g

12 peças

Cor: Branco
Versão: Fino
Granulação: 320
Aplicação: Discos diamantados finos

3423 12

•
•
•
•

110 x 12 x 25 mm

100 x 13 x 25 mm

Cor: Azul claro
Modelo: Muito fino
Granulação: 1.500
Aplicação: Rebolo de polimento diamantado

3424 01

100 x 13 x 25 mm

80 g

Caneta grafite

Recarga de reposição

• Para lentes de óculos, superfícies lisas e capas
• A cor branca realça principalmente em lentes coloridas
• Reposição com refil N. Art. 2624 22 e 2624 55

• Para caneta grafite N. Art. 2624 02 e 2624 05
• Embalagem em estojo de plástico

2624 02

Branco

2624 22

Branco

12 peças

2624 05

Vermelho

2624 55

Vermelho

12 peças

Caneta marcador

Caneta marcador

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Especialmente para lentes com camada hidrófoba
Tinta resistente a água, abrasão e luz
Secagem rápida, pode ser removido com alcool isopropílico
Largura da ponta: 0,8 mm
Ponta: redonda

2620 02

Branco

2 peças

Especialmente para lentes com camada hidrófoba
Não borra
Pode ser removido com álcool
Com estojo patenteado
Duas versões: Fino e Superfino

2625 01

Preto, fino

4 peças

2625 05

Vermelho, fino

4 peças

2627 01

Preto, super fino

4 peças

Caneta marcador, fina
• Resistente a água, para marcação permanente
• Função anti-ressecamento – a caneta pode ficar horas sem tampa
sem ressecar
• Com estojo patenteado

2623 01

Preto

4 peças

2623 05

Vermelho

4 peças

Caneta para remoção de marcações
Com esta caneta podem ser removidas fácilmente as marcações em lentes multifocais. A caneta serve para todos os materiais de lentes.

2630 00

Caneta marcador
Solúvel em água, caneta marcador para folhas prismáticas, folhas ópticas
e folhas oclusoras.

2628 01

Preto

2 peças
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Gel UV 3184 . .
Para o enchimento de furos demasiado grandes ou mal posicionados em lentes orgânicas.
O gel solidifica rapidamente quando exposto à lâmpada UV.
•
•
•
•
•

Gel que se solidifica através de luz UV
Para utilizar em armações grifo
Também adequado para policarbonato
Transparente, alta resistência
O Gel pode ser furado quando estiver endurecido

Disponível em:
a)
Seringa doseadora
para o Gel UV
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• Ideal para colagens pequenas
• Prático e de fácil utilização
• Não cria bolhas na ponta
3184 03

Forma cônica
para fácil
dosagem

3184 03

3 ml

b)
Garrafa doseadora para o Gel UV

Acessórios:
Suporte invertido para colocar o Gel UV

• Prática garrafa doseadora
• Pode ser fechado novamente
• Com doseador de forma a que saia uma quantidade precisa

•
•
•
•

3184 10

3184 09

10 ml

O Gel UV pode ser utilizado imediatamente e até a última gota
Mantém o gel UV sempre na forma adequada pronto para ser utilizado
Não cria bolhas de ar na ponta
Fornecido sem garrafa doseadora
40 x 65 x 50 mm

3184 10

3184 09

As nossas lâmpadas UV N. Art. 2431 00 e 2421 00 podem ser encontradas na página A 44.

Cola UV Proformic
•
•
•
•
•
•

Pode ser aplicada em múltiplas camadas
Cura (endurecimento) através de um LED especial que faz parte do conteúdo
Pode ser manipulado (lixa, lima) após cura
A cor após cura é transparente, levemente amarelado
Sem solventes
Fornecida em estojo de metal

3186 00

4g

Cartucho de reposição
3186 01

4g
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Cola instantânea
Loctite 4850

Loctite 460

• A cola instantânea permanece flexível após
aplicação e é adequada especialmente para
policarbonato e Trivex
• Cor: Transparente

• Cola instantânea
• Também para lentes de
policarbonato e Trivex
• Cor: Transparente

3162 00

5g

3162 10

3162 02

20 g

20 g

Cola instantânea universal
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Loctite 401

Loctite 454 Gel

• Cola universal
• Também para madeira
• Não é indicado para lentes de
policarbonato e Trivex
• Cor: Transparente

• Em forma de gel, pode ser aplicado em superfícies verticais
• Dosagem precisa
• A posição das peças a serem coladas pode ser corrigida durante
alguns segundos
• Adequado para a aplicação de pedras ornamentais
• Não é indicado para lentes de policarbonato e Trivex

3162 20

3162 30

5g

3g

Colas adesivas para vidro
Cola adesiva para vidro Loctite 3494

Cola de silicone B&S

• Para lentes corretivas em máscaras de mergulho
• Cola isenta de solventes e cristalina, constituída de um só componente
• Para lentes minerais e lentes orgânicas sem proteção UV

O essencial para todas as armações grifo. Silicone especial
transparente com índice de refração 1,56. Possibilita a colagem
de todas as armações grifo.
• O silicone pode ser utilizado em 100 % dos materiais existentes
para óculos
• Mantém a sua flexibilidade
• Para lentes em Policarbonato e Trivex
• Testado e recomendado através de «Flair Modellbrillen»

3181 30

3163 00

25 ml

Cola para cimentação
• Para fixar lentes em todos os tipos de armações, também pode ser
utilizada como «palmilha», tipo Cyrex, líquida

3177 00

9 ml

10 ml

Colas para plásticos e outras aplicações
Cola instantânea

Removedor de cola

• Sistema recentemente desenvolvido que
permite aplicação como uma caneta
• Aplicação fácil e doseamento melhorado
• Apropriado para: Plásticos, borracha,
metal, madeira balsa, couro
• Secagem final após 24 horas
• Não é indicado para lentes de policarbonato
e Trivex

• Sistema recentemente desenvolvido que
permite aplicação como uma caneta
• Aplicação fácil e doseamento melhorado
• Solvente para todas as colas de cianoacrilato
• Secagem rápida
• Não é indicado para lentes de policarbonato
e Trivex

3185 12

3185 22

12 g

Cola instantânea
SICO MET 40
• Tratamento rápido, super-cola sem solventes
com elevada fluidez
• Cola em segundos
• Também adequado para policarbonato

3185 30

20 g

30 g

Cola instantânea líquida
• Sem aditivos
• Versátil e económico
• Também adequado para policarbonato

3183 02

3 ml

Parafuso-Grip
• Para facilitar a remoção de parafusos danificados
• Utilização imediata (sem cura)
• Basta limpar após uso

3168 00

20 g

• A quantidade dos líquidos nas embalagens pode variar. Nem sempre o frasco está cheio, porém a indicação em ml confere
• As informações sobre a resistência referem-se a parafusos de óculos e podem variar das informações do fabricante
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Cola para parafusos
Loctite 221

Loctite 243

• Dureza baixa
• Conteúdo: 10 ml
• Cor: Vermelho

• Alta dureza
• Cor: Azul

3159 00
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10 ml

3161 00

10 ml

3161 05

50 ml

LOCK AN 302-21

LOCK AN 302-43

• Sistema recentemente desenvolvido que
permite aplicação como uma caneta
• Aplicação fácil e doseamento melhorado
• Dureza baixa
• Cor: Vermelha

• Sistema recentemente desenvolvido que
permite aplicação como uma caneta
• Aplicação fácil e doseamento melhorado
• Resistência extrema
• Cor: Azul

Comparável com Loctite 221

Comparável com Loctite 243

3160 00

3164 00

10 ml

3164 05

50 ml

20 ml

Loctite 259

Cola para parafusos com
bico dosador patenteado

• Dureza baixa
• Cor: Vermelho

3161 15

• Dureza baixa
• Cor: Azul

50 ml

3178 00

10 g

• A quantidade dos líquidos nas embalagens pode variar. Nem sempre o frasco está cheio, porém a indicação em ml confere
• As informações sobre a resistência referem-se a parafusos de óculos e podem variar das informações do fabricante

Suporte para recipiente de mistura

Recipiente de mistura

1406 00

1407 00

Pontas dosadoras em plástico

Ponta de encaixe em plástico

• Para controlar a quantidade aplicada
• Diâmetro interno: 0
 ,84; 0,5 e 0,41 mm

• Ponta de metal para a dosagem de colas instantâneas
• Ponta comprida de plástico pode ser encurtada caso a cola resseque
• Diâmetro interno: 0
 ,84 e 0,25 mm de cada

1405 10

1405 20

3 peças

Recipiente plástico com dispensador
• Material: LDPE
• Capacidade: 1 l

1488 03

21 mm

4 peças

6 peças
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Dispensador de gotas
de óleo
•
•
•
•

Revestido a alumínio
Dispensa apenas gotas de óleo
Adequado para óleos neutros e alcalinos
Capacidade: 5 ml

2742 00

145 mm

Óleo

Óleo para perfurações

• Para charneiras de óculos, alta qualidade,
sem ácido

• Para a refrigeração durante a perfuração

3171 00

3170 00
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20 ml

100 ml

Recipiente para líquidos

Dispensador de líquidos

• Para acetona, gasolina, álcool, etc.
• Mecanismo de bombeamento, pode ser
utilizado somente com uma mão, reduz odor,
em plástico HDPE, com tampa de aço
• Com etiquetas pré-impressas
• Capacidade: 125 ml

• Dispensador de líquidos para acetona,
álcool, etc.
• Mecanismo de bombeamento, pode ser
utilizado somente com uma mão, reduz
o odor
• Em plástico PP com tampa plástica
• Capacidade: 120 ml

1487 10

1489 00

Acetona

Líquido de limpeza
especial para lentes

• Para reparação de armações de acetato
• Também utilizada para limpeza e remoção
de camadas oleosas das superfícies
• Para armações de acetato (não Optyl)
• Conteúdo: 100 ml

3173 00

100 ml

3 peças

• Para lentes de Policarbonato, CR 39
e Trivex
• Funciona perfeitamente para retirar
sobras da cola de silicone
N. Art. 3163 00

3175 02

250 ml

3175 10

1l

Spray Ar comprimido
Retira sujeira de maneira rápida de superfícies sensíveis e
de dificil alcance.
Utilização: ótica, instrumentos, medicina, relógios, teclados, som,
aeromobilismo

3174 15

400 ml

Silicone em spray
Conserva facetadoras, aparelhos e máquinas, impermeabiliza borracha,
plásticos e couro. Protege contra corrosão e oxidação, além de repelir
poeira e água, melhorando o efeito deslizante.
Cuidado!
Evitar contato com lentes de óculos.

3174 10

400 ml

OPTOCLEAN
Concentrado de limpeza 1:20 para armações e lentes ópticas em combinação com os aparelhos de limpeza a ultrasons. A diluir com 20 partes de
água. As peças limpas devem ser bem lavadas com água corrente e secas.
OPTOCLEAN é um produto para limpeza que demonstra alta
efetividade combinado com uma ação conservadora, apropriado
também para materiais sensíveis, como por exemplo o
policarbonato e Trivex.

3157 00

1l

3157 25

2,5 l

Concentrado de limpeza
Concentrado de limpeza alcalino 1:9 para óculos, jóias e outras peças
metálicas muito sujas, a utilizar com aparelhos de limpeza a ultrasons.
Contém amoníaco e tem por isso um óptimo efeito de aclarar os metais
não-ferrosos e nobres. As peças limpas devem ser bem lavadas com
água corrente e secas.
Favor não utilizar este produto de limpeza para lentes de policarbonato, Trivex e outras lentes com superficies beneficiadas.

3158 00

1l

Os nossos aparelhos de ultrasom podem ser encontrados
nas páginas A 8 a A 13.
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Os nossos aparelho para coloração Tinta 2 N. Art. 2880 01 pode ser encontrado na página A 45.

Corante para coloração de lentes
• Corante de coloração de lentes solúvel em água
• Para preparação de uma solução de coloração de 1 litro
• O saco de transporte do corante dissolve totalmente quando
misturado com água quente

2615 . .

10 g

2615 01
Preto

2615 02
Cinza-verde

2615 03
Cinza-azul

2615 04
Cinza-ferro

2615 11
Verde escuro

2615 12
Verde

2615 16
Azul escuro

2615 17
Azul

2615 23
Rosa

2615 24
Vermelho

2615 26
Laranja

2615 29
Amarelo limão

2615 06
Castanho

Aditivo Filtro UV
•
•
•
•
•

Pó solúvel em água
Para aplicar filtro UV nas lentes
Proteção UV até 400 nm
Para preparação de uma solução de 1 litro
O saco de transporte dissolve totalmente em água quente

2616 00

35 g

Óleo de aquecimento
• Óleo especial, pode ser utilizado em substituição de água destilada
• Não há perda de líquido pela evaporação
• Especialmente aconselhado para uso frequente

2617 00

1l

Líquido de remoção de coloração
• Remove a cor de lentes coloridas

2618 00

1l

Lenços desinfetantes – dispensador
• Para limpeza e desinfeção de superfícies como aparelhos de refração,
autorefractómetros, ceratômetros, etc.
• Espectro eficaz contra bactérias, fungos e vírus
(HCV, HIV, Gripe A e B, Poliomielite)
• Amigo da pele com um valor de pH de 7,0
• 100 peças: 180 x 125 mm

3154 00

Lenços desinfetantes – pack reposição
• 100 peças: 180 x 125 mm

3154 01
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Conselhos & dicas

www.youtube.com/user/BreitfeldSchliekert

Revestimento de
borracha Plasti Dip
Camada protetora
instantânea!

Plasti Dip
N. Art. 3169 20, 21, 22
Thinner
N. Art. 3169 10
Frasco, ponta, espátula

E
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cerca de 5 a 10 minutos
sem cura total

Funciona assim
Opção 1: Sem solvente – para superfícies lisas (exemplo: pontas de alicates)
Limpeza

Misturar

Derramar em outro frasco

1

2

3

Mergulhar

Secagem

4

5

Opção 2: C
 om solvente – para superfícies irregulares
(exemplo: ponta do alicate de ajustar plaquetas) | Repita os passos 1 a 3
Sugar

Misturar e mergulhar

Secagem

4

5

6

DICA: Não agite o Plasti Dip, para evitar criação de bolhas. Plasti Dip não misturado com solvente pode ser devolvido à embalagem original.
Plasti Dip diluido com solvente, favor armazenar num recipiente separado com tampa vedante.

Plasti Dip – proteção profissional contra arranhões em armações
Protege, oferece boa aderência e continua flexível

Plasti Dip – o revestimento de borracha
multifuncional
•
•
•
•
•

Adequado para metal, vidro, pedra e madeira
Revestimento de borracha sintética, que seca com oxigênio
Aplicação simples, através de mergulho ou pincelando
Compatível com produtos alimentares após endurecimento
Endurecimento (Cura) após 24 horas

Sortido para iniciação
Contém 3 cores (preto, azul e vermelho) e um frasco com Thinner.
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3169 51

Plasti Dip
3169 . .

429 ml

3169 20

Preto

3169 21

Azul

3169 22

Vermelho

Plasti Dip Thinner
3169 10

250 ml

Cores para retoque
Cores de alta qualidade para pequenos retoques em armações, por
exemplo após do processo de solda. As cores podem ser misturadas.
O verniz incolor pode ser utilizado para pequenos retoques de camadas
de proteção incolores e para otimização das cores.

2611 . .
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12 ml

• Existe em 7 cores e verniz incolor:
N. Art.

Cor

N. Art.

Cor

2611 00

Branco

Código

2611 04

Azul

2611 01

Preto

2611 05

Vermelho

2611 02

Prateado-metálico

2611 08

Marrom

2611 03

Dourado-metálico

2611 09

Verniz incolor

Conjunto de cores para retoques
Contém as 7 cores e verniz incolor.
2611 51

•
•
•
•

Limpe com atenção especial à armação ou a peça à ser retocada
Agite a caneta até ouvir a esfera de metal
Aplique a cor no lugar desejado
Deixe secar por 6 horas

Código

Canetas para retoques
As canetas para retoques são ideais para:
• Retocar arranhões
• Cobrir e retocar marcas de soldas
• Melhorar o aspecto de armações danificadas por transpiração
Utilizável em armações metálicas e plásticas.

2612 . .

• Existe em 12 cores e uma caneta de correção:
N. Art.

Cor

2612 00

Código

N. Art.

Cor

Preto brilhante

2612 07

Prateado clara

2612 01

Preto fosco

2612 08

Marrom clara

2612 02

Azul escuro

2612 09

Marrom escuro

2612 03

Azul claro

2612 10

Lacre de proteção, brilhante

2612 04

Pink dourado

2612 11

Lacre de proteção, fosco

2612 05

Dourado amarelo

2612 12

Caneta de correção

2612 06

Cor cinza metálica

Conjunto de canetas para retoques
Contém as 12 canetas de cor e 1 caneta de correção.
2612 50

•
•
•
•
•

Limpeza detalhada da armação ou da peça a ser retocada
Agitar bem a caneta e pressionar a ponta da caneta até aparecer a tinta
Aplicar a cor no lugar desejado
Deixar secar 10 a 20 minutos.
Para acelerar a secagem pode ser utilizado um aquecedor

Código
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Canetas marcador
•
•
•
•
•
•

Para colorir os cantos/superfícies das lentes e os fios de nylon
Fabricado à base de água torna-se um produto ecológico
Indicado para todos os materiais, incluindo policarbonato
Uma caneta colore mais de 300 lentes
Secagem rápida (30 minutos)
Basta passar acetona para reitrar a tinta das lentes,
à exceção da lentes em policarbonato

2610 . .
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• Existe em 14 cores:
N. Art.

Cor

N. Art.

Cor

2610 21

Preto

Código

2610 28

Transparente

2610 22

Preto mate

2610 29

Turquesa claro

2610 23

Branco

2610 30

Dourado

2610 24

Conhaque

2610 31

Prateado

2610 25

Rosa

2610 32

Azul

2610 26

Cinza

2610 33

Castanho

2610 27

Roxo

2610 34

Bordeaux

Código

Incluso no artigo N. Art. 2610 52

Conjunto de canetas marcador
• Cada conjunto com 13 canetas
• Possibilidade alterar o sortido

2610 52

Antes do uso, favor limpar as bordas detalhadamente com o líquido de limpeza especial para lentes N. Art. 3175 00 ou no aparelho ultra-som. Os melhores
resultados serão alcançados, se as bordas não estiverem polidas ou apenas levemente polidas. Antes da utilização agitar e em seguida pressionar a ponta da
caneta, para que a cor penetre na extremidade. A aplicação da cor pode ser facilitada, colocando a lente numa máquina automática de abrir cava. Em seguida,
a lente deve ser limpa apenas com o líquido de limpeza especial. A caneta precisa ser tapada logo após o uso, a fim de evitar o ressecamento da mesma.

Conselhos & dicas

www.youtube.com/user/BreitfeldSchliekert

Polimento perfeito
Feltro de polimento?
+ Cera?
= A combinação
correta faz
a diferença!

E
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Funciona assim

ACETATO, OPTYL, CELULOIDE, PROPIONATO
POLIMENTO FOSCO
Cera de polimento
N. Art. 3120 00

POLIMENTO FOSCO
Feltro de polimento
N. Art. 3416 10, 3474 00

POLIMENTO FINO
Cera de polimento
N. Art. 3122 00, 3118 00

CR 39, TRIVEX, PNX

Feltro de polimento
N. Art. 3416 10, 3474 00

Cera de polimento
N. Art. 3128 00, 3129 01

Feltro/ponta de poliment
N. Art. 3418 00, 3455 10, 3450 00,
N. Art. 3456 00

POLIMENTO FINO
Cera de polimento
N. Art. 3128 00, 3129 01

Feltro/ponta de poliment
N. Art. 3474 00, 3457 00

POLIMENTO DE ALTO BRILHO
Cera de polimento
N. Art. 3125 00,
N. Art. 3118 00

Feltro/ponta de polimento
N. Art. 3470 01, 3471 00, 3472 00,
N. Art. 3561 00, 3582 00, 3571 00

POLICARBONATO

POLIMENTO FOSCO
Cera de polimento
N. Art. 3144 00
POLIMENTO FINO

POLIMENTO
Cera de polimento
N. Art. 3127 00

AÇO, METAIS BRANCOS E METAIS NOBRES

Feltro de polimento
N. Art. 3457 00

Cera de polimento
N. Art. 3143 00

Feltro de polimento
N. Art. 3471 00, 3470 01, 3472 00,
N. Art. 3474 00, 3416 10
Feltro de polimento
N. Art. 3471 00, 3470 01, 3472 00,
N. Art. 3474 00, 3416 10

BAQUELITE, CHIFRE, CAUTCHU, METAL
Cera de polimento
sem cera

Feltro de polimento
N. Art. 3462 00

Disco de polimento
em feltro
• Núcleo: Plástico
• Ø do orifício: Cónico

100 mm

15 mm

Disco de polimento
em feltro, cónico,
macio
• Núcleo: Centralizado
• Ø do orifício: 8 mm

100 mm

20:5 mm

3418 00

3450 00

Disco de feltro

Disco de feltro
com faceta

• Núcleo: Centralizado
• Ø do orifício: 8 mm
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100 mm

25 mm

• Núcleo: Centralizado
• Ø do orifício: 8 mm

100 mm

25 mm

3455 10

3456 00

Disco de pano
de feltro para
policarbonato

Disco de couro

Para aumentar a vida útil, podem
ser removidos os anéis vermelhos
gradualmente.
Este disco é adequado em conjugação com a cera de polimento
N. Art. 3127 00, para o polimento de lentes em policarbonato. A Velocidade ideal de
rotação para policarbonato é de
aproximadamente 1.500 rpm.
• Núcleo: Plástico
• Ø do orifício: Cónico

80 mm

25 mm

O N. Art. 3462 00 é adequado
especialmente para o polimento
final de metal, borracha, paladon,
baquelite, chifre, etc.
Utilizar o disco sem cera de
polimento – em seco.
• Núcleo: Plástico
• Ø do orifício: Cónico

90 mm

6 mm

3457 00

3462 00

Disco de tecido

Disco de tecido

• Núcleo: Couro
• Ø do orifício: 6 mm

• Núcleo: Couro
• Ø do orifício: 6 mm

125 mm

3470 01

12 mm

125 mm

3471 00

24 mm

Disco de flanela
• Núcleo: Couro
• Ø do orifício: 6 mm

125 mm

30 mm

3474 00

Disco de polimento

Disco de musselina
em silicone
(em tecido)
Esta estrutura de tecido em
silicone oferece significativas
vantagens: aumenta a vida do
disco de polimento, evitando
que surjam mais poeiras. Este
exige menos pressão durante
o processo de polimento e
economiza 50 % em pasta
de polimento.
• Núcleo: Plástico
• Ø do orifício: 6 mm

• Núcleo: Plástico
• Ø do orifício: 8 mm
100 mm

10 mm

3416 10

100 mm

12 mm

3472 00
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Escova circular
em lã

Escova circular
em lã

• Núcleo: Madeira
• Ø do orifício: 6 mm

• Núcleo: Plástico
• Ø do orifício: Cónico

70 mm

35 mm

80 mm

25 mm

3561 00

3582 00

Escova circular

Ponta cónica
de polimento

• Núcleo: Plástico
• Ø do orifício: Cónico

90 mm

20 mm

3575 00

A ponta cónica de polimento foi
concebida para ser montada em
uma ponta do motor de polimento.
Uma outra maneira de fixação não
está prevista. Não pode ser alcan
çada uma rotação perfeita devido
ao comprimento da ponta cónica.
• Núcleo: Madeira
• Ø do orifício: Cónico
30:15 mm

70 mm

3571 00

«Polimento perfeito»
(veja página E 27)

Para prevenir o desfiamento dos discos de polimento, eles deverão
ser afiados com um objeto cortante antes da primeira utilização.
No entanto, o tecido de algodão é um material que não pode estar
totalmente isento de resíduos.
Para todos os discos de polimento c/ núcleo de plástico
Os núcleos de plástico têm furos cónicos. Quando são fixados
na ponta de polimento, a inclinação do cone da ponta e do furo
do disco de polimento devem coincidir.

Para garantir o funcionamento seguro da sua ponta cónica de
polimento N. Art. 3571 00, favor verifique antes do manuseio,
se a ponta cónica de polimento pode ser parafusada pelo menos
2 cm na ponta do motor.

Para todos os discos abrasivos são válidas as
«Normas de segurança da Europa para o uso correto
de corpos abrasivos»:
1.	A partir de um diâmetro total de 100 mm, os discos
devem ter uma inclinação em ⅔ de ambos os lados.
2.	A velocidade operacional máxima deve ser respeitada.
3.	Durante o processo de abrasão é necessário pôr óculos
de segurança (veja catálogo artigo para comércio).

Cera para polimento, vermelha
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3143 00

Utilização com apróx. 2.800 rpm:

Pré-polimento e polimento fino:
Discos para polimento

Aplicação:

Ouro, aço

Peso:

apróx. 60 g

Cera para polimento, verde

Cera para polimento, azul

3144 00

3145 00

Pré-polimento e polimento fino:

Pré-polimento e polimento fino:

Discos para polimento

Discos para polimento

Aplicação:

Metal branco

Plástico, borracha

Peso:

apróx. 60 g

apróx. 60 g

Utilização com apróx. 2.800 rpm:

Favor verifique o sortido de ferramentas pequenas, inclusive polidores para silicone N. Art. 2240 57 na página C 33.

Cera para polimento, cinza

Cera de polimento, azul

3120 00

3118 00

Pré-polimento: Discos para polimento

Pré-polimento e polimento fino:

(apróx. 2.300 rpm)

Discos de lã, discos para polimento

Aplicação:

Plástico

Plástico, Optyl

Peso:

apróx. 200 g

apróx. 700 g

Cera para polimento, bege

Cera para polimento, bege

3122 00

3125 00

Polimento fino: Discos de lã,

Polimento de alto brilho:

discos para polimento

Discos de lã

Aplicação:

Plástico

Plástico

Peso:

apróx. 200 g

apróx. 200 g

Utilização com apróx. 2.800 rpm:

Utilização com apróx. 2.800 rpm:

Cera de polimento, azul, para policarbonato
Esta cera de polimento é uma pasta de alto grau de polimento com «Diamantina» e é adequada para o polimento de lentes de policarbonato, bem como para os materiais titânio, platina e paládio. Os melhores
resultados de polimento foram atingidos em conjugação com discos de pano de feltro com flange cisalhante
patenteado, N. Art. 3457 00 (veja página E 28).
3127 00

Utilização com apróx. 2.800 rpm:

Polimento de alto brilho: Disco de pano de feltro,
discos de lã

Aplicação:

Policarbonato, Titânio, Paládio

Peso:

apróx.100 g

«Polimento perfeito»
(veja página E 27)

Nossos motores de polimento podem ser encontrados
nas páginas A 28 e A 29.
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Barra de lixa, achatada

Barra de lixa, triangular

• Área de trabalho: 230 x 18 x 4 mm

• Área de trabalho: 230 x 11 mm
• Ângulo de trabalho: 60°

3253 . .

2 peças

3254 . .

2 peças

3253 10

Granulação: 100

3254 10

Granulação: 100

3253 22

Granulação: 220

3254 22

Granulação: 220

3253 40

Granulação: 400

3254 40

Granulação: 400

Barra de lixa, semi-circular

Kit completo de barras de lixa

• Área de trabalho: 230 x 17 x 12 mm

• Formas: Chata, triangular, semi-circular
• Granulação: 100, 220 e 400

3255 . .

2 peças

3255 10

Granulação: 100

3255 22

Granulação: 220

3255 40

Granulação: 400

3253 99

Lixa abrasiva
3251 . .

230 x 280 mm

5 folhas

3251 18

Granulação: 180

3251 40

Granulação: 400

3251 24

Granulação: 240

3251 60

Granulação: 600

3251 32

Granulação: 320

3251 80

Granulação: 800

Borracha abrasiva
Para limpar e lixar as superfícies após solda,
para foscar metais e plásticos.

3412 . .

80 x 20 x 50 mm

3412 01

Granulação: Grosso

3412 02

Granulação: Médio

3412 03

Granulação: Fino

18 peças (2 peças para cada granulação e forma)

Escova para criar textura de madeira
•
•
•
•

Núcleo: Plástico
Ø do orifício: Cónico
Diâmetro dos fios de aço: 0,6 mm
Rotação rpm adequada: max. 2.800 rpm

Para criar o efeito de textura de madeira em armações de acetato.

3510 00

100 mm

Escova de limpeza de latão
• Núcleo: Metal
• Ø do orifício: Cónico
3506 00
50 mm

10 mm
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25 g

Limpador de ferramentas diamantadas
Em forma de lápis. 1.500 fios de aço finíssimos para a limpeza
de brocas e fresas, inclusive diamantadas. O grau de resistência
pode ser regulado.

3501 00

120 mm

Escova de aço
• Para limpar limas
• Superfície com fios: 105 mm

3516 00

250 x 35 mm

Marcador com ponta de metal

Refil para marcador

•
•
•
•
•

• Metal endurecido

Com ponta de metal endurecida
Formato de caneta
Mecanismo para proteger contra ferimentos
Com suporte emborrachado de cor preta para otimizar a utilização
Refil disponível

2302 00

117 mm

Disco abrasivo de material esponjoso
• Granulação: 46
• Rotações máx.: 4.780 rpm
• Ø do orifício: 8 mm
3426 10
100 mm

20 mm

260 g

2302 10

2 peças

Acessórios para aparelhos de soldar
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Tubo de gás

Cartucho de gás

Tubo de oxigênio

• Para soldador manual N. Art. 2763 00 e para
soldador MICRO-TORCH N. Art. 2762 05
e 2762 00 (esgotado).
• Gás líquido
• Duração de combustão: apróx. 3,5 hs
utilizando chama fraca

• Para soldador manual N. Art. 2727 30
(esgotado)
• Gas butano

• Para soldador Micro-Torch N. Art. 2762 05
e 2762 00 (esgotado)
• Oxigénio (gás não líquido)

2761 06

2737 01

2760 02

70 ml

400 ml

Não se trata de oxigénio líquido. O cartucho dá para uma duração
de combustão de aproximadamente 45 minutos.

13 g

Gás e oxigénio são fornecidos em cartuchos separados conforme
a exigência da lei.

Suporte para solda
«Original-Degussa», para a colocação dos dispensadores de solda
Degussa N. Art. 3007 00.
Abertura: 1,8 mm

2059 00

200 mm

20 g

Fios de solda para aparelhos de solda Laser e WIG
Fio de paládio

Fio de titânio

Fio de aço

Somente utilizar em armações que contêm
níquel, como por exemplo, monel ou
argentão.
Diâmetro do fio: 0,4 mm

Somente utilizar em armações de titânio.
Diâmetro do fio: 0,3 mm

Somente utilizar em armações de aço nobre.
Diâmetro do fio: 0,4 mm

3043 30

3043 10

3043 20

2 à 25 cm

2 à 25 cm

2 à 25 cm

Eletrólito

3198 00

Fluidificador

800 ml

3199 01

1l

Pasta térmica
• Isolante térmico para todo tipo de solda
• Evita a transmissão do calor/suor da solda
para o metal
• Consistência: Pasta

3029 00
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100 g

Fluidificador Braze Tec h 80

Fluidificador Braze Tec h

• Para materiais difíceis de soldar,
expl. aço nobre
• Não deixa resíduos no ponto da solda
• Consistência: Pasta

• Consistência: Pasta

(nome anterior «Degussa h 80»)

3114 00

100 g

(nome anterior «Degussa h»)

3112 00

100 g

3112 05

500 g

Fluidificador e pasta térmica isolante que no caso de ressecaram
podem ser humidificados com água destilada.

Pasta de solda prata, cor prateada
•
•
•
•
•

Para jóias e óculos
Favor utilizar fluxo de solda
Conteúdo de metal: 56 % Ag
Temperatura de trabalho: 650 °C
Forma: pasta armazenada em cartucho doseador

3002 00

8g

O nosso aparelho de solda N. Art. 2839 60 e demais acessórios
podem ser encontrados nas páginas A 37 a A 39.

prateado, contém fluidificador

Material para solda
Solda de prata

Solda de prata
«Degussa» 600 L 3

3003 00

3007 00

Aplicação:

Bronze, níquel e aço inoxidável

Para soldar jóias

Conteúdo de metal:

60 % Ag sem Cd

60 % Ag sem Cd

Temperatura de trabalho:

680 °C

680 °C

Fluidificador recomendável:

3112 . . Braze Tec h

3112 . . Braze Tec h

Forma:

Disponível com 0,5 mm de diâmetro

Disponível com 0,4 mm de diâmetro fio em dispensador

Embalagem:

5g

2g

Comprimento:

apróx. 230 cm

apróx. 110 cm

Solda de prata «Degussa» 6002
sem Cd

Solda

3008 00

3010 00

Aplicação:

Jóias e talheres

Material de treinamento e

Conteúdo de metal:

60 % Ag, 23 % Cu, 14,5 % Zn, 2,5 % Sn

55 % Ag, Sn

Temperatura de trabalho:

680 °C

660 °C

Fluidificador recomendável:

3112 . . Braze Tec h

3112 . . Braze Tec h

Forma:

Disponível com 0,5 mm de diâmetro

Disponível com 0,5 mm de diâmetro fio em dispensador

Embalagem:

5,3 g

3 g

Comprimento:

apróx. 280 cm

apróx. 130 cm

E
36

materiais sem níquel

Solda de prata
3014 00

Aplicação:

Todas as ligas de prata com teor de prata
acima de 800 ‰

Conteúdo de metal:

675 ‰ Au

Temperatura de trabalho:

710 °C

Fluidificador recomendável:

3112 . . Braze Tec h

Forma:

Disponível com 0,4 mm de diâmetro

Embalagem:

3,5 g

Comprimento:

apróx. 230 cm

Solda de ouro,
8 Ct

Fio de solda,
cor dourada

3016 00

3015 00

Jóias e armações

Todos os metais comuns como prata, níquel, cromo,

com liga de ouro

aço inox, latão, etc.

Conteúdo de metal:

333 ‰ Au

55 % Ag, 21 % Cu, 22 % Zn, 2 % Sn

Temperatura de trabalho:

590 °C

660 °C

Fluidificador recomendável:

3101 00 Fluoron

3101 00 Fluoron

Forma:

Disponível com 0,5 mm de diâmetro

Disponível com 0,4 mm de diâmetro

Embalagem:

1g

5g

Comprimento:

apróx. 70 cm

apróx. 75 cm

Haste de solda, cor dourada

Haste de solda, cor prateada

3020 03

3022 03

dourado, contém fluidificador

prateado, contém fluidificador

Todos os metais comuns como prata, níquel, cromo,

Todos os metais comuns como prata, níquel, cromo,

aço inox, latão, etc.

aço inox, latão, etc.

Conteúdo de metal:

50 % Ag

40 % Ag

Temperatura de trabalho:

670 °C

700 °C

Fluidificador recomendável:

nenhum

nenhum

Forma:

Hastes de 1,0 mm de diâmetro

Hastes de 1,0 mm de diâmetro

Embalagem:

3 hastes à 150 mm

3 hastes à 150 mm

Pallarium – Haste de solda
universal, cor prateada

Pallarium – Haste de solda
universal, cor dourada

3023 00

3023 01

prateado, contém fluidificador

dourado, contém fluidificador

Todos os metais comuns como níquel, prata, cromo,

Todos os metais comuns como níquel, prata, cromo,

aço inox, ouro, latão etc.

aço inox, ouro, latão etc.

Conteúdo de metal:

45 % Ag

33 % Ag

Temperatura de trabalho:

580 °C

620 °C

Fluidificador recomendável:

nenhum

nenhum

Forma:

Hastes de 1,0 mm de diâmetro

Hastes de 1,0 mm de diâmetro

Embalagem:

12 hastes à 150 mm

12 hastes à 150 mm

Aplicação:

Aplicação:

Aplicação:
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