
Soluções em Ferramentas Diamantadas para a Construção Civil

Divisão
Construção

Civil

Discos Diamantados para Refratários Rebolos Tipo Prato para Refratários

DINSER FERRAMENTAS DIAMANTADAS

• SERRAS

• BROCAS

• DISCOS

• PRATOS

• COROAS

• CÁLICES



Serras Diamantadas

Concreto - Corte, desbaste e acabamento

• Concreto pré-esforçado:
Vigas de concreto protendido

• Concreto curado
 Pisos, construção de pontes e aeroportos, demolição de ruas, 

aberturas e limpeza
• Concreto fresco
 Construção de estradas, pisos industriais, juntas de expansão
• Asfalto
 Demolição de asfalto, corte, dilatação de juntas
• Parede
 Aberturas de paredes e tetos
• Micronivelamento em concreto e asfalto
 Ranhuras em rodovias, aeroportos, autódromos

Refratários - Corte, desbaste e acabamento

• Refratários moldados
 Peças, tijolos, placas e blocos
• Refratários moldados de carbeto de silício
• Refratários moldáveis
 Concretos refratários, plásticos refratários, massa de socar, 

massa de projetar, massa de tamponamento, massa 
tixotrópicas, massa de reparo de soleira, etc..

• Refratários eletro fundidos
• Argamassas
 Secas, úmidas, de pega ao ar, de pega a quente, etc...
• Sílica luminosa
• Granulados
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Serras para concreto

Serras para refratários



Discos diamantados Ø 110 mm

Discos para refratários

Discos para concreto

Principais recomendações técnicas para aplicação dos discos diamantados Dinser

• Verifi que o tipo de material a ser cortado: concreto, refratário, 
etc. Em seguida, aplique o tipo de disco adequado para 
obter um corte perfeito, rápido e econômico

• Certifique-se da rotação correta de acordo com o 
diâmetro do disco

• Empregue a velocidade de avanço de acordo com a 
resistência do material a ser cortado

• Utilize água em abundância em todos os lados do disco 
e diretamente na camada diamantada quando estiver 

cortando, exceto o disco turbo que é apropriado para 
cortar a seco

• Inspecione os frisos e eixos antes de instalar o disco
na máquina

• Para cortes profundos, não ultrapasse 3 cm linemares.
• Ajuste o disco solidamente e firmemente apertando a 

porca do eixo com ferramenta própria
• Faça somente cortes lineares. Para cortes com desvio, 

use o disco côncavo Dinser



Rebolos diamantados tipo prato

Rebolos tipo prato para concreto

Rebolos tipo prato para refratários

Qualidade em ferramentas diamantadas

As ferramentas Diamantadas Dinser para a construção civil 
são fabricadas atendendo todos os parâmetros exigidos pela 

Norma da Qualidade ISO 9001:2000.
A Dinser produz ferramentas diamantadas para a construção 
civil, desenvolvidas em diversas ligas metálicas, com diferentes 
concentrações e tipos de diamantes que se ajustam aos 
materiais a serem trabalhados.

Principais vantagens

• Rapidez e economia
• Ótimo rendimento
• Ótimo acabamento
• Maior segurança
• Menor esforço para o operador
• Menor desgaste da máquina

Recomendações gerais

• Adeque a velocidade de avanço de acordo com a
resistência do material

• Certifi que-se da rotação correta para o diâmetro da ferramenta
• Utilize a seco ou refrigerado
• Ajuste a ferramenta fi rmemente
• Use equipamentos de proteção individual durante o serviço: 

Luvas, sapatos de borracha, óculos de proteção, máscara contra 
poeira e protetor auricular.

Fatores que pode influenciar o desempenho

• Materiais agregados
• Tempo de cura (para concreto)
• Tipo de refrigeração
• Potência e velocidade de rotação da máquina
• Compactação e espessura do material



DINSER FERRAMENTAS DIAMANTADAS LTDA.

Home page: www.dinser.com.br • E-mail: dinser@dinser.com.br

 Mais de 30 Anos Fabricando Ferramentas 
Diamantadas para a Construção Civil.

Rua Salvador Pires de Lima, 151/135/125 - Sacomã - São Paulo - SP
CEP: 04248-000 • Tel.: (11) 2065-1800




