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Solda a Frio
Resinas para Recuperação de Desgastes e Reparos Gerais

Composto de aço com resinas reforçado 
com nylon, cura a frio e usinável como aço. 
Para reparar desgastes, trincas, rachaduras 
e vazamentos.

Exemplos de Aplicação:

•Superfícies desgastadas
•Flanges, Sedes, Pistas e Eixos Gastos
•Bombas, Válvulas e Matrizes
•Falhas de Fundição
•Fixação de Buchas  e Pinos Guias
•Une materiais ferrosos e não   ferrosos

PLASTEEL MASSA 1:1 

PLASTEEL RAPID MASSA 1:1

PLASTEEL MASSA 4:1

PLASTEEL LÍQUIDO 3:1

Plasteel Massa
1:1

Plasteel Rapid
Massa 1:1

Plasteel 
Líquido 3:1

Plasteel Massa
4:1

1: 1

1: 1

3:1

4:1

4 horas
Cura Total: 7 dias

5 minutos
Cura Total: 7 dias

90 minutos
Cura Total: 7 dias

2 horas
Cura Total: 7 dias

Massa na cor grafite 
aplicável com espátula

Massa na cor cinza 
aplicável com espátula. 
Contém carga de aço

Líquido para verter 
na cor preta

Massa na cor grafite 
aplicável com espátula

Máxima aderência

Cura rápida. Em 5 min. 
o equipamento estará 
pronto para reutilização

Preenche espaços de 
difícil acesso.
Não contém aço

Alta Resistência mecânica. 
Pronto para usinagem em 
2 horas

Solda a Frio de fácil mistura e com 
maior tempo para aplicação

Para reparos de emergência em 
tubulações e equipamentos com 
vazamentos

Para confecção de moldes e 
protótipos. Elimina porosidades e 
preenche espaços de difícil acesso 

Solda a Frio para usinagem rápida

PM1-450g    PM2-3,6Kg    PM3 -14,8Kg    

PR1-458g     

PQ1-450g    PQ2-1,8Kg    PQ3-9,57Kg    

PL2 -1,32Kg     PL3 -5,28Kg

Resinas para proteção contra Abrasão, Corrosão e Ataque Químico PLASTEEL

PLASTEEL 
CERÂMICO 
PINTÁVEL 3:1 
BRANCO

PLASTEEL 
CERÂMICO 
ESPATULÁVEL 
5:1 CINZA

Plasteel Cerâmico 
Pintável 3:1
Azul

Plasteel Cerâmico 
Pintável 3:1 
Branco

Plasteel Cerâmico 
Espatulável 5:1 
Cinza

3: 1

3: 1

5:1

- Abrasão leve
- Resistência Química
(Verifique Ficha Técnica)

- Abrasão leve
- Resistência Química
(Verifique Ficha 
Técnica)

- Abrasão leve
- Resistência Química
(Verifique Ficha 
Técnica)

Aplicável com pincel 
ou pistola.
Cor: Azul

Aplicável com pincel 
ou pistola.
Cor: Branco

Massa na cor cinza 
aplicável com 
espátula

Atóxico. Ideal para equip. 
hospitalares, indústria 
farmacêutica e proces -
samento de alimentos

Protege contra ataque 
químico, cavitação e 
abrasão por fluxo de 
fluidos e particulados

Repara equipamentos
e protege contra abrasão 
e corrosão

Proteção para equipamentos 
contra corrosão e ataque químico. 
Superfície vitrificada e lavável

Proteção para equipamentos 
contra corrosão e ataque químico. 
Superfície vitrificada e lavável

Massa com carga cerâmica que per -
mite usinagem após 2 horas. Repara 
desgastes e rachaduras, e protege 
contra abrasão e ataque químico

PB2 -1,315Kg     
PB3 -5,47Kg

PG2 -1,65Kg     
PG3 -6,5Kg

Exemplos de Aplicação:
Rotores, Tanques, Roscas Transportado
ras, Bombas, Válvulas, Flanges, Caixas 
de Água e Trocadores de Calor

Plasteel 
Diamantado 4:1

Plasteel Diamantado 
Espatulável 4:1

Espessura recomen -
dada mínima de 3 mm

Espessura recomen -
dada máxima de 3 mm

Altíssima Dureza

Facilidade na aplicação

Desenvolvido para máxima 
proteção de equipamentos 
contra a abrasão, erosão 
e cavitação. Possui dureza 
semelhante ao diamante

Máxima Proteção contra abrasão 
Possui dureza semelhante ao diamante. Desenvolvido 

para máxima  proteção contra a abrasão, erosão 
e cavitação. 

PLASTEEL 

DIAMANTADO 4:1

PLASTEEL DIAMANTADO 

ESPATULÁVEL  4:1  

PD2 -2,3Kg     PD3 -9,33Kg PE2 -2,1Kg     PE3 -8,6Kg

Máxima Proteção contra Ataque Químico e Altas Temperaturas
(até 250°)

Plasteel 
Alta Temperatura

Abrasão leve. 
Resistência a 
temperatura 
constante de 200°C

Aplicável com Pincel ou 
Pistola. Cor: Cinza

Resistência a 
temperaturas 
elevadas

Resistência a temperatura 
constante de 200° C e picos 
de até 250°C. Superfície 
vitrificada e lavável

Plasteel Alta 
Resistência 
Química

Abrasão leve. 
Resistência a tem -
peratura constante 
de 90°C

Aplicável com Pincel 
ou Pistola 
Cor: Cinza

Alta Resistência 
Química. Ácidos concentrados, solventes 
aromáticos, gasolinas, álcoois, acetona, 
entre outros. (Verifique Ficha Técnica)

Proteção contra ataque 
químico. Superfície vitri-
ficada e lavável

PLASTEEL ALTA 

RESISTÊNCIA QUÍMICA 3:1 PLASTEEL ALTA 

TEMPERATURA 6:1
PT2 -1,26Kg     PT3 -5,25Kg

PA2 -1,457Kg     PA3 -5,757Kg

PRODUTO DESCRIÇÃO  MISTURA
(VOLUME)  CURA

FUNCIONAL A 25ºC CARACTERÍSTICA PROPRIEDADE

PRODUTO DESCRIÇÃO MISTURA (VOL.) RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA PROPRIEDADE

PRODUTO DESCRIÇÃO PROTEÇÃO PROPRIEDADE

PRODUTO

PRODUTO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

RESISTÊNCIA

RESISTÊNCIA

CARACTERÍSTICA 

CARACTERÍSTICA 

PROPRIEDADE

PROPRIEDADE

SOLDA À FRIO
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Solda a Frio
Resinas para Recuperação de Desgastes e Reparos Gerais

Composto de aço com resinas reforçado 
com nylon, cura a frio e usinável como aço. 
Para reparar desgastes, trincas, rachaduras 
e vazamentos.

Exemplos de Aplicação:

•Superfícies desgastadas
•Flanges, Sedes, Pistas e Eixos Gastos
•Bombas, Válvulas e Matrizes
•Falhas de Fundição
•Fixação de Buchas  e Pinos Guias
•Une materiais ferrosos e não   ferrosos

PLASTEEL MASSA 1:1 

PLASTEEL RAPID MASSA 1:1

PLASTEEL MASSA 4:1

PLASTEEL LÍQUIDO 3:1

Plasteel Massa
1:1

Plasteel Rapid
Massa 1:1

Plasteel 
Líquido 3:1

Plasteel Massa
4:1

1: 1

1: 1

3:1

4:1

4 horas
Cura Total: 7 dias

5 minutos
Cura Total: 7 dias

90 minutos
Cura Total: 7 dias

2 horas
Cura Total: 7 dias

Massa na cor grafite 
aplicável com espátula

Massa na cor cinza 
aplicável com espátula. 
Contém carga de aço

Líquido para verter 
na cor preta

Massa na cor grafite 
aplicável com espátula

Máxima aderência

Cura rápida. Em 5 min. 
o equipamento estará 
pronto para reutilização

Preenche espaços de 
difícil acesso.
Não contém aço

Alta Resistência mecânica. 
Pronto para usinagem em 
2 horas

Solda a Frio de fácil mistura e com 
maior tempo para aplicação

Para reparos de emergência em 
tubulações e equipamentos com 
vazamentos

Para confecção de moldes e 
protótipos. Elimina porosidades e 
preenche espaços de difícil acesso 

Solda a Frio para usinagem rápida

PM1-450g    PM2-3,6Kg    PM3 -14,8Kg    

PR1-458g     

PQ1-450g    PQ2-1,8Kg    PQ3-9,57Kg    

PL2 -1,32Kg     PL3 -5,28Kg

Resinas para proteção contra Abrasão, Corrosão e Ataque Químico PLASTEEL

PLASTEEL 
CERÂMICO 
PINTÁVEL 3:1 
BRANCO

PLASTEEL 
CERÂMICO 
ESPATULÁVEL 
5:1 CINZA

Plasteel Cerâmico 
Pintável 3:1
Azul

Plasteel Cerâmico 
Pintável 3:1 
Branco

Plasteel Cerâmico 
Espatulável 5:1 
Cinza

3: 1

3: 1

5:1

- Abrasão leve
- Resistência Química
(Verifique Ficha Técnica)

- Abrasão leve
- Resistência Química
(Verifique Ficha 
Técnica)

- Abrasão leve
- Resistência Química
(Verifique Ficha 
Técnica)

Aplicável com pincel 
ou pistola.
Cor: Azul

Aplicável com pincel 
ou pistola.
Cor: Branco

Massa na cor cinza 
aplicável com 
espátula

Atóxico. Ideal para equip. 
hospitalares, indústria 
farmacêutica e proces -
samento de alimentos

Protege contra ataque 
químico, cavitação e 
abrasão por fluxo de 
fluidos e particulados

Repara equipamentos
e protege contra abrasão 
e corrosão

Proteção para equipamentos 
contra corrosão e ataque químico. 
Superfície vitrificada e lavável

Proteção para equipamentos 
contra corrosão e ataque químico. 
Superfície vitrificada e lavável

Massa com carga cerâmica que per -
mite usinagem após 2 horas. Repara 
desgastes e rachaduras, e protege 
contra abrasão e ataque químico

PB2 -1,315Kg     
PB3 -5,47Kg

PG2 -1,65Kg     
PG3 -6,5Kg

Exemplos de Aplicação:
Rotores, Tanques, Roscas Transportado
ras, Bombas, Válvulas, Flanges, Caixas 
de Água e Trocadores de Calor

Plasteel 
Diamantado 4:1

Plasteel Diamantado 
Espatulável 4:1

Espessura recomen -
dada mínima de 3 mm

Espessura recomen -
dada máxima de 3 mm

Altíssima Dureza

Facilidade na aplicação

Desenvolvido para máxima 
proteção de equipamentos 
contra a abrasão, erosão 
e cavitação. Possui dureza 
semelhante ao diamante

Máxima Proteção contra abrasão 
Possui dureza semelhante ao diamante. Desenvolvido 

para máxima  proteção contra a abrasão, erosão 
e cavitação. 

PLASTEEL 

DIAMANTADO 4:1

PLASTEEL DIAMANTADO 

ESPATULÁVEL  4:1  

PD2 -2,3Kg     PD3 -9,33Kg PE2 -2,1Kg     PE3 -8,6Kg

Máxima Proteção contra Ataque Químico e Altas Temperaturas
(até 250°)

Plasteel 
Alta Temperatura

Abrasão leve. 
Resistência a 
temperatura 
constante de 200°C

Aplicável com Pincel ou 
Pistola. Cor: Cinza

Resistência a 
temperaturas 
elevadas

Resistência a temperatura 
constante de 200° C e picos 
de até 250°C. Superfície 
vitrificada e lavável

Plasteel Alta 
Resistência 
Química

Abrasão leve. 
Resistência a tem -
peratura constante 
de 90°C

Aplicável com Pincel 
ou Pistola 
Cor: Cinza

Alta Resistência 
Química. Ácidos concentrados, solventes 
aromáticos, gasolinas, álcoois, acetona, 
entre outros. (Verifique Ficha Técnica)

Proteção contra ataque 
químico. Superfície vitri-
ficada e lavável

PLASTEEL ALTA 

RESISTÊNCIA QUÍMICA 3:1 PLASTEEL ALTA 

TEMPERATURA 6:1
PT2 -1,26Kg     PT3 -5,25Kg

PA2 -1,457Kg     PA3 -5,757Kg

PRODUTO DESCRIÇÃO  MISTURA
(VOLUME)  CURA

FUNCIONAL A 25ºC CARACTERÍSTICA PROPRIEDADE

PRODUTO DESCRIÇÃO MISTURA (VOL.) RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA PROPRIEDADE

PRODUTO DESCRIÇÃO PROTEÇÃO PROPRIEDADE

PRODUTO

PRODUTO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

RESISTÊNCIA

RESISTÊNCIA

CARACTERÍSTICA 

CARACTERÍSTICA 

PROPRIEDADE

PROPRIEDADE

SOLDA À FRIO
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QUÍMICOS INDUSTRIAIS

Galvanização Instantânea a Frio

Proteção Anticorrosiva por barreira 
e ação galvânica

C.R.Z  – COMPOSTO DE 

GALVANIZAÇÃO A FRIO

Melhor método para impedir a ferru
gem também no cordão de solda. 
•Embalagens: 300 mL (aerossol), 
225 e 900 ml e 3,6 e 18 L.

•Permite galvanização ou regalvanização a frio 
no local.
•Adesão a superfícies por fusão eletroquímica.
•Resistência galvânica similar a da galvanização 
convencional a quente.
•Resiste a altas temperaturas (200°C contínuos ou 
picos de 250°C) e baixas temperaturas (- 50°C)
•Impede alastramento da ferrugem por debaixo 
da camada protegida.
•Contém LECTROL (Tecnologia QUIMATIC) que 
ativa a proteção catódica contra a ferrugem.
•Aplicável com pincel, aerossol ou pistola.
•Resiste a mais de 1200 horas de “salt spray”.
•Para ferro, aço e cordão de solda.

GALVALUM 
GALVANIZAÇÃO ALUMINIZADA

Ideal para reparos em pontos com 
falha da galvanização a quente.
•Embalagens: 300 mL (aerossol), 
  225 e 900 ml e 3,6 e 18 L.

Desengraxantes e Agentes de Limpeza Industrial

Série ED - Contém aditivos de Extremo Desengraxe e Ação Profunda

NOVO QUIMATIC ED SOLV
Fórmula mais eficaz, odor mais leve e mais
econômico. Para todos os metais. Máxima
eficiência e rapidez no desengraxe e limpeza
industrial. Ecológico, Biodegradável e não
inflamável. Com laudo de atoxidade LD50 oral
ratos e biodegradabilidade, pode ser utilizado em
indústrias alimentícias e frigoríficos como saneante,
ou seja para limpeza das instalações.
Produto Notificado na Anvisa:
25351.559179/2007-32
Embalagens: 5, 20 e 200 L.

QUIMATIC ED BIO
Para todos os metais. Odor leve,
não irrita a pele, atende aos sistemas
de Gestão SMS (Saúde, Meio
ambiente e Segurança) e ISO
14000.
Produto Notificado na Anvisa:
25351.559143/2007-59
Embalagens: 5, 20 e 200 L.

Removedor de ferrugem 

QUIMOX

Removedor de ferrugem e oleosidade
leve de rápido desempenho.
Decapa e prepara superfícies
metálicas para pintura.
Fosfatiza a Frio.
•Embalagens:
500 ml, 1 L, 5 L e 20 L.

LIMPA-INOX

Desoxida, limpa e renova 
todas as superfícies de aço 
inoxidável (Série 300), devol -
vendo a aparência original.
•Embalagens: 
500 ml e 1 L, 5 L e 20 L.

Tratamento de Superfícies

OXI BLACK - OXIDAÇÃO PRETA INSTANTÂNEA A FRIO

Oxidação Preta Instantânea a Frio para Ferro, Aço e Ferro 
Fundido .
•Acabamento preto consistente e uniforme.
•Dispensa energia e instalação especial.
•Processo rápido, fácil e totalmente a frio
•Embalagens:  1 L, 5 L e 20 L.

QUIMATIC 30 

Película Cerosa Flexível
•Para componentes metálicos armazenados em locais
cobertos ou de intemperismo moderado.
•Resistente à variação dimensional da peça.
•Protetivo tipo B – de acordo com a Norma API 686 do
American Petroleum Institute.
•Aumenta a proteção anticorrosiva de peças embaladas
para exportação.
•Embalagens: 300 mL (Aerossol), 5 L e 20 L.

Protetivos e Lubrificantes
de Alto Desempenho

Protetivo e Lubrificante Industrial.

Removedor de Etiquetas, Sujeiras e Tudo o que Adere

TIRA GRUDE – O ORIGINAL

O Tira Grude é indicado para limpezas de difícil remoção. Em função de sua força cítrica,
remove colas, fitas, decalques e adesivos. Dissolve sujeiras pesadas como graxa de sapato
e cera de vela. Pode ser utilizado na pré-lavagem para remoção de manchas de caneta,
chocolate, café, sangue fresco, maquiagem entre outros.
•Não contém solventes nocivos ou metais pesados.
•Único produto que permite aplicação em superfícies de acrílico, plásticos, PVC e similares.
•Após o uso lavar para remover qualquer resíduo.
•Ecológico e contém Aloe Vera
•Embalagens: 40 ml (blister), 240 ml e 5 L.
Produto notificado na ANVISA: 25351.486419/2006-91

ecológico

Emborrachamento  a frio

PLASTI FILM – Revestimento
•Aplicável com pincel ou por imersão.
•Proteção anticorrosiva e impermeabilizante.
•Resiste a ácidos e água do mar.
•Muito utilizado para lacres de segurança.
•Disponível nas cores: Vermelho, Incolor, Preto e Branco.
•Protege a peça, embeleza e acolchoa.
•Embalagens: 500 ml, 3,6 L e 18 L.

Isolante Elétrico

FITA ISOLANTE LÍQUIDA
Com espessura de 1mm isola até 6.500 volts.
Ideal para ligações elétricas de Alta Segurança.
•Isola, impermeabiliza e veda ligações elétricas expostas
a intempéries e enterradas em locais úmidos.
•Fácil de aplicar com secagem rápida.
•Impede a corrosão e não descasca.
•Cores: preta, vermelha, incolor, branca e azul.
•Embalagens: 50 g (Blister), 200 ml e 3,6 L.
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QUÍMICOS INDUSTRIAIS

Galvanização Instantânea a Frio

Proteção Anticorrosiva por barreira 
e ação galvânica

C.R.Z  – COMPOSTO DE 

GALVANIZAÇÃO A FRIO

Melhor método para impedir a ferru
gem também no cordão de solda. 
•Embalagens: 300 mL (aerossol), 
225 e 900 ml e 3,6 e 18 L.

•Permite galvanização ou regalvanização a frio 
no local.
•Adesão a superfícies por fusão eletroquímica.
•Resistência galvânica similar a da galvanização 
convencional a quente.
•Resiste a altas temperaturas (200°C contínuos ou 
picos de 250°C) e baixas temperaturas (- 50°C)
•Impede alastramento da ferrugem por debaixo 
da camada protegida.
•Contém LECTROL (Tecnologia QUIMATIC) que 
ativa a proteção catódica contra a ferrugem.
•Aplicável com pincel, aerossol ou pistola.
•Resiste a mais de 1200 horas de “salt spray”.
•Para ferro, aço e cordão de solda.

GALVALUM 
GALVANIZAÇÃO ALUMINIZADA

Ideal para reparos em pontos com 
falha da galvanização a quente.
•Embalagens: 300 mL (aerossol), 
  225 e 900 ml e 3,6 e 18 L.

Desengraxantes e Agentes de Limpeza Industrial

Série ED - Contém aditivos de Extremo Desengraxe e Ação Profunda

NOVO QUIMATIC ED SOLV
Fórmula mais eficaz, odor mais leve e mais
econômico. Para todos os metais. Máxima
eficiência e rapidez no desengraxe e limpeza
industrial. Ecológico, Biodegradável e não
inflamável. Com laudo de atoxidade LD50 oral
ratos e biodegradabilidade, pode ser utilizado em
indústrias alimentícias e frigoríficos como saneante,
ou seja para limpeza das instalações.
Produto Notificado na Anvisa:
25351.559179/2007-32
Embalagens: 5, 20 e 200 L.

QUIMATIC ED BIO
Para todos os metais. Odor leve,
não irrita a pele, atende aos sistemas
de Gestão SMS (Saúde, Meio
ambiente e Segurança) e ISO
14000.
Produto Notificado na Anvisa:
25351.559143/2007-59
Embalagens: 5, 20 e 200 L.

Removedor de ferrugem 

QUIMOX

Removedor de ferrugem e oleosidade
leve de rápido desempenho.
Decapa e prepara superfícies
metálicas para pintura.
Fosfatiza a Frio.
•Embalagens:
500 ml, 1 L, 5 L e 20 L.

LIMPA-INOX

Desoxida, limpa e renova 
todas as superfícies de aço 
inoxidável (Série 300), devol -
vendo a aparência original.
•Embalagens: 
500 ml e 1 L, 5 L e 20 L.

Tratamento de Superfícies

OXI BLACK - OXIDAÇÃO PRETA INSTANTÂNEA A FRIO

Oxidação Preta Instantânea a Frio para Ferro, Aço e Ferro 
Fundido .
•Acabamento preto consistente e uniforme.
•Dispensa energia e instalação especial.
•Processo rápido, fácil e totalmente a frio
•Embalagens:  1 L, 5 L e 20 L.

QUIMATIC 30 

Película Cerosa Flexível
•Para componentes metálicos armazenados em locais
cobertos ou de intemperismo moderado.
•Resistente à variação dimensional da peça.
•Protetivo tipo B – de acordo com a Norma API 686 do
American Petroleum Institute.
•Aumenta a proteção anticorrosiva de peças embaladas
para exportação.
•Embalagens: 300 mL (Aerossol), 5 L e 20 L.

Protetivos e Lubrificantes
de Alto Desempenho

Protetivo e Lubrificante Industrial.

Removedor de Etiquetas, Sujeiras e Tudo o que Adere

TIRA GRUDE – O ORIGINAL

O Tira Grude é indicado para limpezas de difícil remoção. Em função de sua força cítrica,
remove colas, fitas, decalques e adesivos. Dissolve sujeiras pesadas como graxa de sapato
e cera de vela. Pode ser utilizado na pré-lavagem para remoção de manchas de caneta,
chocolate, café, sangue fresco, maquiagem entre outros.
•Não contém solventes nocivos ou metais pesados.
•Único produto que permite aplicação em superfícies de acrílico, plásticos, PVC e similares.
•Após o uso lavar para remover qualquer resíduo.
•Ecológico e contém Aloe Vera
•Embalagens: 40 ml (blister), 240 ml e 5 L.
Produto notificado na ANVISA: 25351.486419/2006-91

ecológico

Emborrachamento  a frio

PLASTI FILM – Revestimento
•Aplicável com pincel ou por imersão.
•Proteção anticorrosiva e impermeabilizante.
•Resiste a ácidos e água do mar.
•Muito utilizado para lacres de segurança.
•Disponível nas cores: Vermelho, Incolor, Preto e Branco.
•Protege a peça, embeleza e acolchoa.
•Embalagens: 500 ml, 3,6 L e 18 L.

Isolante Elétrico

FITA ISOLANTE LÍQUIDA
Com espessura de 1mm isola até 6.500 volts.
Ideal para ligações elétricas de Alta Segurança.
•Isola, impermeabiliza e veda ligações elétricas expostas
a intempéries e enterradas em locais úmidos.
•Fácil de aplicar com secagem rápida.
•Impede a corrosão e não descasca.
•Cores: preta, vermelha, incolor, branca e azul.
•Embalagens: 50 g (Blister), 200 ml e 3,6 L.
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CAROL COMERCIAL CATARINENSE DE ROLAMENTOS LTDA.
Rua: Carlos Willy Boehn, 537 - Santo Antônio - Joinville - SC - 89218-301
Fone: (47) 3435-0101
Whatsapp: (47) 9618-0088
vendas@caroljo.com.br
www.caroljo.com.br

CAROLFIX COMÉRCIO DE FIXAÇÂO E ROLAMENTOS LTDA.
Rua: Júlio Wischral, 244 - Uberaba - Curitiba - PR - 81540-590
Fone: (41) 3369-1600
Whatsapp: (41) 9289-5292
vendas@carolfix.com.br
www.carolfix.com.br

Fb.com/Carolfix

Fb.com/Carolfix

Paraná

Santa Catarina


