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cumprimento da Norma NP4491-2009

RV-1008
macho/Fêmea

RV-1008

RV-1055
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STH-3000-12-meia 

STH-1007-12



Brocas , fresas e soluções para inox

Macho de máquina para inox(1500n/mm²
M-5
M-6
M-8
M-6 Esquerdo
M-8 Esquerdo

Brocas para inox HSS/Cobalto 1200N/mm²
4,2 mm             5,0 mm
6,8 mm             6,5mm
7,0 mm             9,1 mm  
11,1 mm           12,1 mm           
13,0 mm           14,5 mm

Fresas de 3 lâminas 
9 mm              10 mm           12 mm            
14 mm            16 mm           20 mm
25 mm            30 mm           12,25 mm 
14,25 mm       16,25 mm      20,5 mm
25,5 mm         30,5 mm

Brocas de pontear

12 mm
14 mm
16 mm

Brocas fluidificadoras
4,4 mm para M-5 com ou sem gola
5,4mm  para M-5 com ou sem gola
7,4 mm para M-8 com ou sem gola

Macho de moldagem de rosca fluidificada
M-5      M-6         M-8
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Porca rebite  em 
inox M-8, M-6
e M-5

Porca rebite  em 
inox M-10, M8,
M-6 e M-5

Fresa cilindrica em metal duro 
para tirar rebarba interna



Metro de Varão roscado em inox
M-6, M-8, M-10 e M-12

Porca de mama 
M-6, M-8,, M-10,
 e M-12

Parafuso cabeça oval sextavado
 interior M-5 x 12, M-8x 50  e M-10x 60 Bucha metálica galvanizada

M-8 e M-10

Parafuso cabeça cilíndrica sextavado interior 
M-6 x 20, x 50
M-8 x 20, x 25, x 30, x 35, x 40
M-10 x 50, x 80

Perno M-5 x 5
Perno inox M-8 x 30,  x35,x 40 
Perno inox M-12 x 45, x 80

Porca simples
em inox M-6,
M-8, M-10, e
M-12

anilha simples
em inox M-6,
M-8, M-10, e
M-12

Bucha segmentada 
M-8 e M-10

Parafuso cabeça exagonal M-10 x 70 Parafuso sextavado interior cabeça de embeber
M-6 x 8,  x 10,  x 20
M-8 x 20, x25, x40, x60, x70 e x 80
M-10 x 20, x25, x30, x50, e x60

Parafuso cabeça exagonal , rosca 
de madeira 
6 x 60
8 x 60, 8x80, 8x90

Parafuso cabiça de embeber philips rosca 
de madeira
5 x 40
6 x 60

Parafuso cabeça de tremoço philips
rosca de madeira
4,5 x 30
6,3 x 60 e 6,3 x 70

Parafuso de segurança cabeça oval
rosca de madeira 4,5 x 65

Bucha ABC com aba 
8x 50 e 10 x 60

Bucha ABCuniversal 
5x25,6x30, 8x 40 e 10 x 50

Material de fixação124

Fita Wikus M42, 2480 x 27, 10/14Z, fita de 
corte para máquina de cortar inox



ABRASIVOS PARA INOX

CINTAS em oxido de alumínio, óxido  de zircónio, scotsch, feltro, grãos FEPA 24 até grão 2000 

 820 x 40,     760 x 40,    287 x 100 ,  297 x 100,  2000 x 75 ,  2000 x 100,   2000 x 150     

Rolo de Scotsch gão
médio 10000 x 100
FINO 10000 X 100

MHIT fita adesiva 
de inox para acerto
em esquadrias

FMTA Rolo Scotsch
100 x 100 
Grão Grosso, médio
ou fino

FMCA Rolo cotsch com 
lixa 100 x 100
grãos 80, 120 e 180 

FMPR 100 x100
Rolo em algodão
para lustrar inox

FMPR 100 x12
Rolo em algodão
para lustrar inox

Sic.cp Rolo em
sisal para prepa-
ração de superfície
no inox

PLG rodas cosidas, em 
fibra de  algodão 125 x 20 
e 300 x 25

VTAM Rodas em 
algodão ventilado
200 x 20 furo 55
300 x 20 furo 56

Pastas de polir
G-300  alto brilho
L-309 brilho normal

125SAHL suporte 
com m-14 para
fixação de discos 
de polir

PVG/H/125 disco
de feltro 125 x 5
para polir espelhado
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FMSB2 Rolo de 100 x 60 mm
para veio de 19

Veio de 19 x 100 com 
rosca m-14 para 
rebarbadora 



RV-escatel Rolo de 
borracha 100 x 90
com veio de 19 mm
p/ cintas de 287 x 100

Roda de contacto 
SG 150  para
polidora 150 x 150

Roda de contacto
Scantool 75 para 
polidora 75 x 200

Disco LVT 115 x 22
-Scotsch grosso
-scotsch médio
-scotsch fino

Disco combi Scotsch+lixa
-Grosso
-médio
-fino

Disco de lamelas
óxido de zircónio
115 x22 Grãos: 40,
60 80 e 120

Disco de corte de inox
115 x 08 mm
115 x 1,0 mm
125 x 0,8 mm
125 x 1,0 mm

FORU borracha abrasiva
grãos: 30, 60, 120 e 240

Disco de lixa 75
sistema de encaixe
socatt grãos 36,60,
80 e 120

Suporte socatt
QSHT/75 M14

Disco socatt 
em scotsch

Disco VTZA-S105
em scotsch fixação
com prato 125SAHL

Rolo de lamelas 
scotsch+lixa
para berbequim
CS 60 x 30

Rolo de lamelas 
scotsch+lixa
para berbequim
TS 60 x 30

Disco de fibra de nylon
100 x 13 e 100 x 25

Escova de 100
nylon com óxido
de alumínio gr fino

Escova de 100
nylon com óxido
de alumínio gr médio

Escova de arame 
0,20 inox
60 x 20

RODAS PARA PREPARAÇÃO DO INOX126

fita wikus marathon
 X3000
2480 x 27, 10/14Z
para serrote de fita



Rodas técnicas para acabamentos perfeitos no inox,  
limpar soldaduras e tirar irregularidades no inox 

A2T31 roda técnica
acabamento muito fino 
150 x6 mm
posição de trabalho
sempre ao cutelo

A7T31 roda técnica
acabamento muito fino 
150 x6 mm
A7T30 150 x 3 mm

A8T31 roda técnica
acabamento muito fino 
150 x6 mm
A8T30 150 x 3 mm
Roda de polimento e
desbaste

A10T31 roda técnica
acabamento muito fino 
150 x6 mm
A10T30 15 x 3 mm
Roda de acabamento e desbaste

EXEMPLO DE APLICAÇÃO
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Adaptador MHD1  para  usar
 rodas as  técnicas na rebarbadoras
até 3000 r.p.m.  

Disco cerâmico RCM/36 -
 CERAMAX  de 115 grão 
36 para desbastar inox

Roda técnica SG/5/115
para ligação directa
na rebarbadora

Roda técnica SG/6/115
para ligação directa na 
rebarbadora



Aerossol 7055 de limpeza e 
conservação do aço inox,
elimina manchas, sujidade
impressões digitais, con-
serva o inox protegendo-o 

Aerossol inox clean limpeza  
e conservação do aço inox,
elimina manchas, sujidade
impressões digitais, con-
serva o inox protegendo-o 
deixando um filme protector

Aerossol Citrus para limpeza 
do aço inox, antes de escovar
ou esmerilar, para proteger as 
cintas e para que estas não 
sujem o inox  

Aerossol óleo especial de 
corte  para furações em
aços duros, em especial em
furações inclinadas 

Aerossol de inox líquido, com 
8% de níquel + 18% de cromo
+ 2% de manganês, ideal para
fazer reparações na superfície
do inox

CLEAN-NOX GEL  
gel de efeito duplo limpa
e reconstitui superfícies 
agredidas do inox.  

COOL Cut óleo solúvel
5 litros para corte e furação

MATERIAIS DE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES DE INOX128

ERS- REINIGER 
emulsão para limpeza
de soldaduras por elec-
trolise, embalagem de 5 litros 

Pasta decapante 330g
para eliminar mancha 
e ferrugem no inox

Resina epóxica para 
reparações em metais



Máquinas estacionárias para polir, tubos e perfis redondos  em  inox 

Máquina AL 100U-02
Para abrir meias canas 
em tubos quadrados,
redondos de 20 até 76 mm 
de diâmetro com cinta 
de lixa de 100 x 2000 mm

Máquinas manuais 
para abrie meias canas em tubos redondos 
de 27 a 61 mm de diâmetro

Máquinas eléctricas de abrir meias canas em tubos redondos
AL 12 E tubos de 27 a 61 AL 12U E tubos de 27 a 61e
rasgo para saída dos líquidosna galvanização

AL 12 E tubos de 27 a 61

AL 12U E tubos de 27 a 61

Aparelho de limpeza de soldaduras 
-300 Pro

-Aparelho de limpeza de
cordão de soldadura
Tig/Mig com 
-Potência 300 Watts
-corrente de entrada 1,5A
-Voltagem (saída) 12 V
-Corrente de saída 25 A
-Dimensões (C x L x A
 195 x 145 x 130 mm
-Peso 3800 g
-Peso com caixa 5150 g

:
-1 Aparelho ALS-300 Pro
-1 mala de transporte

-1 cabo vermelho 2000 mm
-1 cabo preto 2000 mm
-250 ml de electrolítico para limpeza de soldadura

Especificações técnicas:

ALS

inovação excelente)

:

Pincés

carbono

electrolítico
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Poliacabamentos 
Não há mais desculpa para que as soldaduras e contornos, no aço 

A máquina POLI ACABAMENTOS é uma verdadeira solução, no 
mundo dos acabamentos do inox, esta máquina em combinação 
com os discos RODAS TÉCNICAS, tem uma utilidade por excelência,
para todas as empresas que fabriquem quaisquer estruturas em aço inox
  DADOS TÉCNICOS
Modelo POLI ACABAMENTOS
Potência  800 W
Voltagem 230-220 V
Frequência  50/60 Hz
Velocidade regulável de  1100-4500 rpm
Diàmetro do disco 5 29/32" ( 150 mm)
Peso  3,2 Kg
Comprimento 630 mm

A2T31 roda técnica
acabamento muito fino 
150 x6 mm
posição de trabalho
sempre ao cutelo

A7T31 roda técnica
acabamento muito fino 
150 x6 mm
A7T30 150 x 3 mm

Modelo: POLISuperfícies-800-ST
Ideal para esmerilar, lixar,satinar e polir inox e outros metais

Dados técnicos:  
modelo POLI SUPERFÍCES
Potência   800 w
Voltagem   230/220V
frequência  50/60 Hz
Velocidade regulável  700-3000 rpm 

Consumíveis opcionais:

MÁQUINAS  PARA A PERFEIÇÃO DE ACABAMENTO NO INOX

Modelo: POLITubos-800-ST
Ideal para esmerilar, lixar,satinar e polir inox e outros metais
permite o desbastoem áreas estreitas, tem velocidade regulável 

Dados técnicos;

Modelo POLITUBOS
Potência 800 W
Voltagem 230/220V
Frequència 50/60 Hz
Velocidade regulável de 2,4 a 9,1 m/s
Dimensão da fita 760 x 40 mm
peso 3,8 Kg
Comprimentos 52,5 cm

Consumíveis opcionais:

40,60,120
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Rua José Vicente Gonçalves ,14 B- Parque Industrial do Seixa
2840-754 Paio Pires
Tel: 21 2552043 212551741 Fax: 212542806      
                   www.catm.ptcatm@catm.pt

bp

Fogueteiro e 
Lisboa pela 
nacional 10

SAIR DA A2,  SAÍDA Nº 2 DIRECÇÃO 
A  AZEITÃO PARA  A  NACIONAL
 Nº10 E, SEGUIR  ATÉ AO KM 15

Casal do Marco

para Paio Pires

CATM

centazzi civipartes

Cepsa

Cepsa

Serviços da Câmara  
Municipal do Seixal

vindo do sul 
pela N 10

Km 15 da N 10
sair da N 10 e
entrar para o 
parque Industrial 
do Seixal

Para Sesimbra

Toca a rufar



CATÁLOGO 2023
Coordenadas: 38´36´0147" N
                       009´04´2867" W Horário de Segunda a Sexta

                08,00-12,00
                14,00-18,00

Todos os elementos e acessórios  para fabricar escadas,  corrimões
 e estruturas  de inox em sistema de encaixe  criativo,  é  na C.A.T.M, lda  


