
 

 

 

Vareta 3 em 1 para alumínio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vareta 3 em 1 para soldadura de, brasagem e reparação em alumínio. 
 

Pode agora reparar peças com base em alumínio e zinco com ou sem 

máquina de soldar. Bons resultados a TIG AC! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

 Baixo custo   

 Sem fluxo ou fumos 

 Mais resistente que o material base 

 Baixa temperatura de trabalho (380ºC) 

Esta vareta trabalha com propano, mapp, butano, oxi-acetileno ou qualquer fonte combustível desde que o material esteja a 

uma temperatura superior a 380ºC. A vareta não irá funcionar se aquecida diretamente. Deve aquecer o material a trabalhar 

a 380ºC e, de seguida, aplicar a vareta. O material deve ser limpo com uma escova de aço inoxidável, pois a vareta não irá 

aderir este assim como ao material sobre o qual for feita a brasagem se for limpo com uma escova de aço ou de outro tipo. 

Para soldar em alumínio: 

 Limpar a área a soldar a partir da base 

 Escovar a base com uma escova de aço inoxidável até ficar brilhante 

 Aquecer a área a soldar  

 Enquanto aquece a base passe a vareta sobre a peça a soldar já aquecida até a vareta fluir 

 Nunca aplicar o calor diretamente na vareta. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicado para 

Reparação de matrizes, ferramentas elétricas, radiadores de alumínio, hélices, blocos-motor, cascos de barcos, e muitas 

outras aplicações. 
 

 

Especificações  
Resistência à Tração (N/mm2) 324 

Resistência Mecânica (Rm) 413 – 517 

Dureza (HB) 100 

Ductilidade Boa 

Ponto de fusão 380ºC 

Peso específico 6.7 

Densidade (gr/cm3) 6.92 

Alongamento (%) 3% 

Condutividade elétrica 24.9% de Cu 

Condutividade térmica 0.24ºC 
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Aplicação - Propriedades 
 

Vareta mais amplamente utilizada para soldadura de metais com base de zinco. Liga proveniente de metais puros.  

A soldadura realizada com esta vareta é limpa e livre de escória. Produz uma junta mais forte que o metal original.  

A brasagem de alumínio sem a utilização do fluxo é livre de porosidade. 

Utilizar uma chama ligeiramente carburante (excesso de acetileno) com um bico pequeno para a maioria dos trabalhos a 

realizar. Ponto de fusão de 380ºC. 
 

 Apenas precisa de um maçarico aero-butano ou oxi-fuel 

 Produz uma junta mais forte que o metal base 

 Não é necessário fluxo 

 Sem fumos 

 Temperatura de trabalho inferior a 380ºC 

Escovar fortemente para 

remover a superfície oxidada 

e remover pinturas. 

Aquecer o suficiente para a vareta 

fluir sem ajuda da chama. Prender 

a parte não chanfrada num 

suporte temporário em carbono 

ou… 

Como executar a brasagem de alumínio 

Como reparar uma hélice  

Escovar a superfície a 

reparar para remover os 

óxidos. 

Aquecer a junta o suficiente para a 

vareta fluir sem ajuda da chama 

inserindo-a cuidadosamente na 

superfície. 

Escovar a superfície quente sobre 

o calor para preencher os poros 

abertos. 

Com os lados preenchidos deixar fluir 

a vareta para preencher o “V”. 

Certificar-se que que a peça é fundida 

sem que derreta o metal base. 

Girar e brasar o lado chanfrado, 

construindo a lâmina ligeiramente 

maior em relação ao tamanho 

original. Rebarbar as partes 

danificadas a 45º. Encher a hélice 

na forma original. 

Deixar arrefecer rebarbar. 

Resulta assim numa hélice bem 

preparada e sem porosidade 

pronta a funcionar! 


