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Quem Quer superfícies perfeitas, 

precisa de máQuinas perfeitas:  

O prOgrama para açO inOx da metabO.

A experiência adquirida ao longo de décadas e o grau de exigência  

da Metabo no que toca à qualidade, também se reflectem nas nossas 

máquinas para trabalhar metal. A conjugação perfeita entre máquinas 

e acessórios garante-lhe sempre os melhores resultados. Ao trabalhar 

superfícies, tubos e cordões de soldadura, desde lixar, acetinar e 

 polir, é sempre necessário um binário muito elevado, sem danificar o 

material. Ao confiar na Metabo, está a confiar num fabricante de ferra-

mentas que lhe garante exactamente a precisão necessária. E não se 

fica por aqui. A Metabo oferece ainda o programa completo para inox, 

também em ferramentas sem fio. Agora já não existem limites para 

trabalhar o aço inox de forma profissional. metabo. Work. don’t play.

Como trabalhar  
aço inox de forma 
profissional
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O aço inoxidável é hoje em dia um material utilizado em inúmeras 

aplicações, tais como corrimãos, contentores, piscinas, bem como 

na construção naval e no revestimento de fachadas. É utilizado na 

construção cívil desde o início do século XX, uma vez que é estetica-

mente muito atraente e goza de uma vida útil bastante longa. Um 

dos edifícios mais conhecidos da actualidade, o Chrysler Building 

em Nova Iorque, possiu uma cúpula em aço inoxidável.

Este material também é utilizado na área da medicina, no fabrico de 

automóveis e na indústria alimentar. Graças à sua resistência e ao 

facto de ser higiénico e fácil de limpar é também muito utilizado em 

cozinhas industriais.

Sendo um material de utilização versátil, que convence graças às 

suas características especiais, o aço inoxidável requer um tratamento especial.

Também conhecido como inox (do francês inoxydable = não oxidável), este material 

adquirirá maior importância no futuro.

As inúmeras formas deo trabalhar, incluíndo as respectivas ferramentas ser-lhe-ão 

apresentadas passo a passo e através de imagens neste guia do utilizador.

O mundO dO açO inOx 
reflecte-se nas suas 
múltiplas aplicações

infOrmaçãO adiciOnal dispOnível na internet  
em WWW.metabO-inOx.cOm

Chrysler Building  
com a cúpula em aço 
inoxidável.



 

a 1

tratamentO de superfícies

Brilhante a todos os níveis. 

As necessidades de trabalho em superfícies de aço inox podem abranger desde  

o desbaste com lixa grossa, ao desbaste longitudinal (para acetinar) e por fim ao 

polimento. 

Para alcançar resultados profissionais necessita de ferramentas eléctricas com bai-

xa rotação, em conjunto com acessórios de lixar e polir especiais. A conjugação 

das várias ferramentas é de extrema importância. As marcas de lixa da passagem 

anterior devem ser completamente removidas. Caso contrário, voltarão a aparecer 

durante o acabamento com lixa fina e o polimento. Todas as aplicações descritas 

em seguida podem ser realizadas na perfeição e de forma eficiente com ferramen-

tas eléctricas. É indiferente se está a trabalhar na oficina, com ligação à corrente, 

ou se tem de trabalhar no exterior com ferramentas sem fio.
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SuperfícieS

tratamento de superfícies laminadas a quente 

eliminar riscos em chapas metálicas

formação da camada passiva

acetinar

preparação para o polimento

polimento espelhado

A Cloud Gate em Chicago, do artista Anish Kapoor, composta por 168 placas em aço inoxidável –  
designada por "The Bean" 
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tratamentO de 
superfícies laminadas  
a Quente

Na preparação para acetinar e polir, é imprescindível remover a camada de 

óxido que se forma sobre as superfícies em aço inox laminadas a quente.  

Esta operação deve ser obrigatoriamente efectuada na primeira passagem. 

Apenas desta forma será possível continuar a trabalhar a superfície. 

recOmendaçãO1 

Acetinadora SE 12-115 (6.02115) /  
Acetinadora sem fio S 18 LTX 115 (6.00154) 

com o cilindro de expansão (6.23470) e  
as cintas de lixa P 40 (6.23512)

Superfície laminada a quente. Na primeira passagem, deve re-
mover a camada de óxido com 
grão 40 na velocidade 6*, caso 
contrário os abrasivos vidram na 
passagem seguinte. 

Imagem de corte longitudinal; 
camada de óxido completamente 
removida. 

remOver a camada de óxidO de superfícies laminadas a Quente
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Remover a camada de óxido

* em máquinas com ligação à corrente
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remOçãO de riscOs  
em chapa metálica

Transporte incorrecto, utilização intensiva, vandalismo – muitas podem ser as 

causas de riscos ou estrias em superfícies de aço inoxidável. Tanto os riscos pro-

fundos como os superficiais, devem ser removidos não só por motivos higiéni-

cos ou estéticos, mas também para voltar a criar a camada passiva necessária e 

reduzir o risco de corrosão.

Antes de acetinar, os riscos devem ser obrigatoriamente removidos. Caso contrá-

rio voltam a surgir de forma ainda mais evidente ao acetinar. 

A forma mais eficiente de o conseguir é recorrendo ao processo de rotação. 

 Utilizando pratos de lixar macios é possível recuperar o polimento e obter juntas 

suaves.

recOmendaçãO1 

Rebarbadora angular WE 14-125 Inox Plus (6.02131) /  
Rebarbadora angular sem fio W 18 LTX Inox (6.00174)

com o disco de tela compacto VKS (6.26368)

recOmendaçãO2 

Rebarbadora angular WE 14-125 Inox Plus (6.02131)

com o prato de apoio auto-aderente, macio (6.23287)
com folhas de lixa auto-aderentes Pyramid A 30 (6.26374)
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Riscos superficiais resultantes, por 
exemplo, do transporte.

Riscos profundos na superfície.

Com o disco de tela compacto VKS 
é possível remover riscos superfi-
ciais numa única passagem (velo-
cidade 5*). O acetinamento pode 
depois ser feito com um rolo de 
lixa lamelar/em tela P 80, em con-
junto com a acetinadora (veloci-
dade 1-2*).

Remoção de riscos com prato sua-
ve e folhas de lixa auto-aderentes 
Pyramid (velocidade 3*). O prato 
suave recupera o acabamento po-
lido. Previne-se consideravelmente 
a formação de mossas.

Os riscos superficiais foram com-
pletamente removidos. Superfície 
com ligeiras marcas de rotação.

Os riscos profundos foram com-
pletamente removidos. Superfície 
com ligeiras marcas de rotação.

remOçãO de riscOs superficiais

remOçãO de riscOs prOfundOs

* em máquinas com ligação à corrente

Remoção de riscos superficiais resultantes de transporte
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fOrmaçãO  
da camada passiva 

O tratamento da camada passiva é uma das fases de preparação de superfícies 

de aço inox sempre que sejam visíveis marcas longitudinais rugosas ou se ob-

servem fissuras.

Poderá conseguir um acabamento acetinado praticamente sem marcas de 

 sobreposição em três passos:

recOmendaçãO1 

Acetinadora SE 12-115 (6.02115) /  
Acetinadora sem fio S 18 LTX 115 (6.00154)

com o cilindro de expansão (6.23470) e as cintas de lixa P 80 (6.23474)
com o rolo de lixa lamelar/em tela P 60 (6.23483)
com o cilindro Sinus P 180 (6.23567)

Acabamento longitudinal com 
marcas rugosas ou fissuras 

Preparação da superfície em três 
passos: cinta de lixa P 80 na veloci-
dade 6*, rolo de lixa lamelar/em 
tela P 60 na velocidade 1-2*, rolo 
em tela Sinus P 180 na velocidade 
1-2*. 

Acabamento acetinado perfeito – 
sem sobreposições.

preparaçãO para O acabamentO acetinadO
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* em máquinas com ligação à corrente

Polimento longitudinal
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dica
Proteja a superfície contra riscos utilizando o rolo de apoio em 
plástico.

Chapa laminada a frio 1.4301. Acabamento com lixa fina na velo-
cidade 1*.

Acabamento com lixa extrema-
mente fina. 

dica
Coloque uma placa em alumínio ou cobre por baixo da chapa de aço inoxidável. 
Desta forma o calor é dissipado durante o tratamento e a chapa não perde a forma.  
Para além disso evita-se a corrosão por contacto com a mesa de soldadura, etc.

acetinar

Especialmente em superfícies de grandes dimensões, é necessário assegurar 

um trabalho sem marcas de sobreposição e sem riscos, de forma a obter um 

resultado perfeito.

Para superar este desafio tem à sua disposição soluções integradas a pensar 

nesta aplicação que garantem um resultado de trabalho profissional. 

Conte com a ajuda de ferramentas eléctricas de binário optimizado para traba-

lhar superfícies em aço inoxidável, aliadas aos acessórios adequados. Quer 

seja com fio para utilização no interior, ou sem fio para utilização no exterior, 

sem tomadas por perto – as acetinadoras estão disponíveis nas duas versões. 

recOmendaçãO1 

Acetinadora SE 12-115 (6.02115) /  
Acetinadora sem fio S 18 LTX 115 (6.00154)

com o rolo de lixa em borracha P 180 (6.23499)

acetinar superfícies laminadas a friO
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* em máquinas com ligação à corrente
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preparaçãO  
para O pOlimentO

As superfícies em aço inoxidável brilhantes não só reflectem o resultado de 

um trabalho profissional como também apresentam menor risco de corrosão. 

Quanto mais baixos forem os valores de rugosidade da superfície, menor é  

a possibilidade de formação de corrosão.

Deve ter-se em atenção que determinados tipos de aço inoxidável não são 

apropriados para o polimento de alto brilho. Quanto mais cuidadosa for a pre-

paração para o polimento, mais perfeitos serão os resultados finais. Com os 

abrasivos Metabo Pyramid, a preparação para o polimento é reduzida ao míni-

mo. Comparando com abrasivos tradicionais, é possível reduzir a preparação  

a quatro etapas. 

recOmendaçãO1 

Acetinadora SE 12-115 (6.02115) /  
Acetinadora sem fio S 18 LTX 115 (6.00154)

com o cilindro de expansão insuflável(6.23542) e

 a cinta de lixa Pyramid A 45 (6.26407)

 a cinta de lixa Pyramid A 30 (6.26408)

 a cinta de lixa Pyramid A 16 (6.26409)

 a cinta de lixa Pyramid A 06 (6.26410)

Chapa laminada a frio 1.4301. Trabalhar na diagonal para prepa-
rar o acabamento com o cilindro 
de expansão insuflável e as cintas 
de lixa Pyramid A 45 / A 30 / A 16 / 
A 06 de forma sequencial na velo-
cidade 6*.

Chapa preparada para o polimento.

preparaçãO para pOlimentO  
em superfícies de grandes dimensões
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* em máquinas com ligação à corrente

Acetinar uma fachada em aço inoxidável
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pOlimentO  
de altO brilhO

Agora pode brilhar: a última passagem ajuda-o a conseguir o brilho desejado.

O perigo de corrosão é mínimo e os requisitos estéticos e higiénicos são cum-

pridos. Também para esta aplicação tem à sua disposição ferramentas eléctri-

cas profissionais com e sem fio e acessórios adequados. 

recOmendaçãO1 

Rebarbadora angular WE 14-125 Inox Plus (6.02131) /  
Rebarbadora angular sem fio W 18 LTX Inox (6.00174)

Pré-polimento: Prato de apoio auto-aderente, macio(6.23287)  
tela de polir auto-aderente, dura (6.31242)  
massa de polir, branca (6.23520)

Polimento final: Prato de apoio auto-aderente, macio (6.23287)  
tela de polir auto-aderente, macia (6.24964)  
massa de polir, azul (6.23524)

Passagem de pré-polimento com 
prato macio e tela de polir auto-
aderente dura, em conjunto com 
massa de polir branca.

Acabamento espelhado com prato 
macio e feltro de polir auto-ade-
rente macio, em conjunto com 
massa de polir azul na velocidade 
4-5*.

pOlimentO espelhadO
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dica
Após cada passagem retire os resíduos de massa com 
cal de viena e um pano em microfibra macio.

Superfície brilhante perfeita em 
grandes dimensões.

* em máquinas com ligação à rede

Pré-polimento utilizando o processo de rotação
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trabalhar tubOs e varões

Superfícies redondas não constituem qualquer problema. 

Os tubos e varões representam um desafio especial ao trabalhar superfícies em aço 

inoxidável. Hoje em dia já não precisa de perder tempo a trabalhar manualmente 

superfícies arredondadas ou tubos curvos ou fechados, pois existem soluções pro-

fissionais que permitem poupar tempo. Pode escolher entre trabalhar com ligação  

à corrente ou sem fios. Existem ferramentas eléctricas que lhe permitem realizar os 

seguintes trabalhos de forma profissional e eficiente:
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Tubos e varões

remover manchas

lixar cordões de soldadura

remover riscos

acetinar

preparação para o polimento

polimento espelhado
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remOver manchas

As manchas podem danificar as superfícies em aço inox, uma vez que provocam 

corrosão. 

As manchas causadas por temperaturas elevadas devem ser removidas por com-

pleto para que se possa formar a camada passiva protectora.

Para além da possibilidade de proceder à remoção química como, por exemplo, 

através de decapagem, poderá utilizar algumas ferramentas eléctricas manuais e 

acessórios. Mesmo sem fio. 

recOmendaçãO1 

Rebarbadora angular WE 14-125 Inox Plus (6.02131) /  
Rebarbadora angular sem fio W 18 LTX 125 Inox (6.00154)

com o disco de tela compacto VKS (6.26368)

Manchas típicas de um cordão de 
soldadura TIG.

Escolha a velocidade 2* na rebar-
badora angular com fio e remova 
manchas em cordões finos de sol-
dadura TIG sem qualquer dificul-
dade.

Cordão de soldadura ligeiramente 
arredondado; as manchas foram 
retiradas.

remOver manchas em cOrdões finOs de sOldadura tig
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dica
Pode também realizar esta etapa sem qualquer problema com uma rebarbadora angular sem fio. 
O binário elevado assegura o tratamento da superfície a frio e, graças à bateria rotativa, poderá 
também trabalhar sem qualquer dificuldade em zonas de dificil acesso.

* em máquinas com ligação à corrente

Remoção da mancha
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lixar cOrdões  
de sOldadura

Durante o tratamento de superfícies, como por exemplo ao remover cordões de 

soldadura em tubos e perfis, podem ocorrer danos nas superfícies adjacentes 

provocados por discos abrasivos ou discos pastilhados. Estes podem danificar  

a uniformidade do trabalho. De forma a evitar retoques demorados, existem  

as mais variadas soluções para remover cordões de soldadura, que permitem 

poupar tempo e dinheiro.

recOmendaçãO1 
Lixadeira de cinta para tubos RBE 12-180 (6.02132)

com a cinta de lixa de grão abrasivo cerâmico P 80 (6.26309)

Lixadeira de cinta para tubos sem fio RB 18 LTX 60 (6.00192) 
com a cinta de lixa de grão abrasivo cerâmico P 80 (6.26288)

recOmendaçãO2 
Rebarbadora angular WE 14-125 Inox Plus (6.02131) /  
Rebarbadora angular sem fio W 18 LTX 125 Inox (6.00174)

com o disco de desbaste combinado KLS, médio (6.26370)  
para cordões finos ou com o disco de desbaste combinado KLS,  
grosso (6.26369) para cordões mais grossos

recOmendaçãO3 
Lixadeira de disco KNSE 12-150 (6.02133) /  
Lixadeira de disco sem fio KNS 18 LTX 150 (6.00191)

com disco de tela compacto VKS, 6 mm, médio (6.26402)

Cordão de soldadura TIG num cor-
rimão.

Cordão de soldadura TIG no ângu-
lo de um corrimão.

Soldadura em esquadria num 
 corrimão.

Elevada capacidade de desbaste e 
grande durabilidade. Seleccione a 
velocidade 6* e remova um cordão 
de soldadura TIG em segundos.

Seleccione a velocidade 3* e lixe o 
cordão fino de soldadura TIG 
trans versalmente ao corrimão. As 
superfícies adjacentes não são da-
nificadas.

Graças ao formato extremamente 
plano da lixadeira de cinta, poderá 
aceder a ângulos especialmente 
 fechados. Seleccione a velocidade 
5* e remova o cordão de soldadura 
sem dificuldades e sem danificar as 
superfícies adjacentes.

Cordão de soldadura correcta-
mente lixado.

Cordão de soldadura TIG com rec-
tificação limpa, sem danos, com 
suaves marcas de acabamento ro-
tativo. 

Soldadura em esquadria com jun-
tas perfeitas.

remOver cOrdões de sOldadura tig em cOrrimãOs
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lixar cOrdões de sOldadura em esQuadria em cOrrimãOs

remOver cOrdões de sOldadura tig finOs em ângulO (em cOrri-
mãOs)

dica
Perfile o disco de tela compacto VKS antes da utilização com uma lixa de 
perfilar (6.26396), para que a extremidade do disco se adapte ao acaba-
mento desejado.

* em máquinas com ligação à corrente
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remOver  
riscOs

Hoje em dia, são cada vez mais comuns os tubos e perfis em aço inoxidável, 

por exemplo em corrimãos de escadas, guardas de varandas ou pontes. Duran-

te o trabalho nem sempre é possível desmontar os elementos individuais em 

aço inoxidável, danificados por acção de autocolantes, tintas ou condições me-

teorológicas, para reparação na oficina. Geralmente o tratamento da superfície 

ocorre no local – mesmo para zonas de difícil acesso existem ferramentas eléc-

tricas profissionais que executam as tarefas na perfeição. Graças à nova tecno-

logia de bateria, pode trabalhar de forma igualmente profissional mesmo sem 

ter uma tomada por perto. 

recOmendaçãO1 

Lixadeira de cinta para tubos RBE 12-180 (6.02132) 
com cinta de tela, média (6.26320) 

Lixadeira de cinta para tubos sem fio RB 18 LTX 60 (6.00192) 
com cinta de tela, média (6.26297)

recOmendaçãO2 

Acetinadora SE 12-115 (6.02115) /  
Acetinadora sem fio S 18 LTX 115 (6.00154)

com rolo da cinta de lixa (6.23529) e  
cinta de tela, média (6.23537)

Corrimão riscado. Escolha a velocidade 3* e remova 
riscos superficiais com uma lixa-
gem para acetinar, sem estrias.

Seleccione a velocidade 3* e elimine riscos superficiais sem qualquer dificuldade e sem estrias. 
O resultado será uma superfície perfeitamente acetinada, mesmo a uma distância mínima da 
parede.

Superfície perfeita, os riscos foram 
completamente eliminados.

remOver riscOs em cOrrimãOs
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remOver riscOs em cOrrimãOs juntO a paredes

* em máquinas com ligação à corrente
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acetinar

O objectivo de quem trabalha o aço inox consiste em conseguir um bom acaba-

mento.

Mas obtê-lo é um desafio, principalmente em elementos curvos e corrimãos. 

Com as ferramentas eléctricas profissionais adequadas e respectivos acessórios 

conseguirá em pouco tempo um acabamento acetinado perfeito e sem 

 sobreposições.

recOmendaçãO1 

Lixadeira de cinta para tubos RBE 12-180 (6.02132)
com cinta de tela, média (6.2632)

Lixadeira de cinta para tubos sem fio RB 18 LTX 60 (6.00192)
com cinta de tela, média (6.26297)

recOmendaçãO2 

Lixadeira de cinta para tubos RBE 12-180 (6.02132)
com cinta de tela, fina (6.26322)

Lixadeira de cinta para tubos sem fio RB 18 LTX 60 (6.00192)
com cinta de tela, média (6.26298)

recOmendaçãO3 

Rectificadora de cinta BFE 9-90 (6.02134) /  
Rectificadora de cinta sem fio BF 18 LTX 90 (6.00321) 

com cinta de tela média, 13 x 457 mm (6.26388.00)

Estrias superficiais no tubo.

Após obter o acabamento acetina-
do, é necessário eliminar as mar-
cas de rotação resultantes do pro-
cesso de trabalho anterior.
Lixar o cordão de soldadura.

São visíveis estrias superficiais no 
ângulo do corrimão.

Seleccione a velocidade 3* e obte-
nha um efeito acetinado sem so-
breposições.

Seleccione a velocidade 3* e adap-
te rapidamente o acabamento.

Seleccione a velocidade 6* e crie 
confortavelmente o acabamento 
desejado.

Superfície do tubo acetinada e 
sem sobreposições.

Acabamento uniforme, as marcas 
de rotação da lixagem prévia fo-
ram removidas.

Ângulo do corrimão perfeitamente 
acetinado.

acetinar cOrrimãOs, tubOs e varões
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acetinar um cOrrimãO em esQuadria – prOduzir um acabamentO 
em cOnjuntO cOm O cOrdãO de sOldadura adjacente

acetinar um cOrrimãO em ângulO – cOrrespOndência  
dO acabamentO cOm O cOrdãO de sOldadura adjacente 

* em máquinas com ligação à corrente
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preparaçãO  
para O pOlimentO

Para efectuar um polimento espelhado em aço inox necessita de preparação pro-

fissional. Todas as fases de trabalho intermédias são sincronizadas de forma a 

reduzir uniformemente os valores de rugosidade e a evitar que subsistam estrias 

passíveis de interferir com o resultado final. Com os abrasivos Metabo Pyramid 

é possível reduzir ao mínimo as etapas de preparação para o polimento, em 

comparação com o método tradicional. Os valores de rugosidade na última eta-

pa estão optimizados para o polimento posterior.

recOmendaçãO1 

Lixadeira de cinta para tubos RBE 12-180 (6.02132)
com cinta de lixa Pyramid A 45 (6.26313)
com cinta de lixa Pyramid A 30 (6.26314)
com cinta de lixa Pyramid A 16 (6.26315)
com cinta de lixa Pyramid A 06 (6.26316)

Lixadeira de cinta para tubos sem fio RB 18 LTX 60 (6.00192)
com cinta de lixa Pyramid A 45 (6.26292)
com cinta de lixa Pyramid A 30 (6.26293)
com cinta de lixa Pyramid A 16 (6.26294)
com cinta de lixa Pyramid A 06 (6.26295)

Corrimão lixado. Preparação para o polimento em  
4 passos começando por A45 / 
A30 / A16 / A06, rugosidade  medida 
aprox. Rz 0,59 µm / RA 0,06 µm. 
 Seleccione a velocidade 3 a 4*.

Valores de rugosidade excelentes 
são a condição ideal para o poli-
mento posterior.

preparaçãO para O pOlimentO de cOrrimãOs, tubOs e varões

t
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* em máquinas com ligação à corrente

Aplicar a massa de polir
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pOlimentO  
espelhadO

O polimento espelhado diminui a vulnerabilidade das superfícies à corrosão e re-

flecte o resultado de todas as etapas de trabalho numa peça em aço inoxidável.

Para um resultado profissional e duradouro.

recOmendaçãO1 

Lixadeira de cinta para tubos RBE 12-180 (6.02132)
com cinta de tela (6.26323) e  
massa de polir branca (6.23520)

Lixadeira de cinta para tubos sem fio RB 18 LTX 60 (6.00192)
com cinta de tela (6.26299) e  
massa de polir branca (6.23520)

Superfície previamente lixada com 
cinta de lixa Pyramid A6.

Aplique a massa de polir unifor-
memente com rotação baixa sobre 
a cinta de tela. Seleccione a veloci-
dade 6* na máquina ligada à cor-
rente para efectuar um polimento 
espelhado.

Superfície espelhada perfeita.

pOlimentO espelhadO de tubOs

t
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Remova uniforme e cuidadosamente possíveis resíduos de massa de polir na superfície  
em aço inoxidável com cal de Viena (6.26399) e um pano em microfibra (6.26398).

* em máquinas com ligação à corrente
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as arestas e Os perfis representam  
um desafiO especial.

Os cordões de soldadura TIG com manchas em corrimãos devem ser removidos e 

rectificados. Normalmente, isto acontece sob condições de trabalho complicadas: 

perto de paredes e também em ângulos apertados. Nestes casos é absolutamente 

necessário utilizar máquinas especiais para trabalhar aço inox, principalmente para 

obter resultados rápidos e perfeitos. Desde rebarbar, lixar e por fim polir para obter 

alto brilho - passo a passo e com os acessórios certos alcançará o seu objectivo. 

Como alternativa e para trabalhar sem depender da corrente eléctrica, as ferramen-

tas sem fio dão-lhe maior liberdade de movimentos onde quer que esteja. 

Passamos a explicar os seguintes procedimentos em arestas e perfis:

a
r

e
s

ta
s

 e
 p

e
r

fi
s

ArestAs e perfis

desbastar

lixar uma superfície pequena

 lixar uma cordão de soldadura tig  
num perfil soldado em ângulo

acetinar um perfil soldado em ângulo

preparação para o polimento

polimento de alto brilho



1

c 3c 2

desbastar

As nossas soluções são adequadas para operações de desbaste em zonas de 

difícil acesso, uma vez que estão perfeitamente preparadas para este efeito. 

Principalmente para trabalhar nestas zonas, recomendamos a rectificadora de 

cinta, que também está disponível na versão sem fio. 

recOmendaçãO1 

Rectificadora de cinta BFE 9-90 (6.02134) /  
Rectificadora de cinta sem fio BF 18 LTX 90 (6.00321)

com braço de 13 mm (6.26381) e  
cinta de tela, grossa (6.26387)

Tubo com rebarbas resultantes do 
corte.

Desbaste eficiente em modo "cinta 
livre“ na velocidade 6*.

Tubo completamente limpo por 
dentro e por fora.

desbastar tubOs

a
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dica
Ideal também para áreas confinadas e em ângulo graças ao braço basculante da rectificadora  
até 270º.

* em máquinas com ligação à corrente
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lixar uma  
superfície peQuena

A rectificadora de cinta é especialmente adequada para um trabalho localizado, 

mesmo em superfícies pequenas. Utilize as cintas de lixa com grão cerâmico, 

para aumentar a durabilidade e, simultaneamente, obter uma capacidade de 

desbaste mais elevada.

recOmendaçãO

Rectificadora de cinta BFE 9-90 (6.02134) /  
Rectificadora de cinta sem fio BF18 LTX 90 (6.00321) 

com braço de 13 mm (6.26381) e  
cinta de tela, média (6.26388)

Suporte riscado. Lixar os riscos de forma localizada, 
na velocidade 6*, com o braço 
para cinta de lixa 6.26381.

Superfície perfeita.

lixar uma superfície peQuena
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* em máquinas com ligação à corrente

Exemplo de fixação de um suporte em aço inoxidável
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lixar um cOrdãO de 
sOldadura tig num perfil 
sOldadO em esQuadria 

Ao lixar perfis soldados em esquadria, prefira pratos de lixar especialmente 

duros, de forma a evitar um arredondamento das arestas. 

recOmendaçãO

Rebarbadora angular WE 14-125 Inox Plus (6.02131) /  
Rebarbadora angular sem fio W 18 LTX 125 Inox (6.00174) 

com prato de apoio auto-aderente duro (6.23300) e  
folha de lixa auto-aderente Pyramid A 45 (6.26373), A30 (6.26374)

Cordão de soldadura TIG. Lixagem localizada de cordão de 
soldadura à velocidade 3*, com 
 folhas de lixa auto-aderentes Pyra-
mid A 45 / A 30. Devido à dureza 
do prato, previnem-se pequenas 
mossas e o arredondamento das 
arestas.

Cordão de soldadura lixado de 
forma "plana".

lixar um cOrdãO de sOldadura tig  
num perfil sOldadO em esQuadria 
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* em máquinas com ligação à corrente

Lixar um cordão de soldadura TIG.
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acetinar um perfil 
sOldadO em esQuadria 

Após lixar o cordão de soldadura, a superfície é acetinada. Para acetinar de for-

ma limpa em esquadria, utilize fita adesiva especial para aço inox, que protege 

o lado passivo do ângulo. Assim é possível trabalhar as juntas das superfícies 

na direcção do acabamento em duas passagens e de forma limpa. O resultado 

final é uma superfície acetinada, com um acabamento perfeito. 

recOmendaçãO1 

Acetinadora SE 12-115 (6.02115) /  
Acetinadora sem fio S 18 LTX 115 (6.00154) 

com rolo de lixa lamelar/em tela K 60 / 50 largo (6.23526) e  
fita adesiva para aço inox (6.26376) 

Superfície previamente lixada. O 
abrasivo Pyramid A 30 é ideal para 
a etapa de acetinar seguinte.

Colocar a fita adesiva para aço ino-
xidável para assegurar o acetina-
mento em ângulo.

Respeitar a direcção de funciona-
mento da ferramenta, de forma a 
que a fita adesiva seja pressionada 
e não descole. Velocidade reco-
mendada 1-2*.

Superfície acetinada em esquadria. 

 
acetinar um perfil sOldadO em esQuadria 
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Nesta etapa utilize a fita adesiva para aço inoxidável para conseguir um acabamento em ângulo 
preciso. Ao utilizar a ferramenta eléctrica, respeite a direcção de funcionamento, de forma a que a 
fita adesiva seja pressionada e não descole.

* em máquinas com ligação à corrente
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preparaçãO  
para O pOlimentO

Uma preparação cuidadosa para o polimento garante óptimos resultados de 

trabalho. Com os abrasivos Metabo Pyramid, em apenas alguns passos obtém 

os valores de rugosidade mais baixos de forma mais rápida.

recOmendaçãO

Rebarbadora angular WE 14-125 Inox Plus (6.02131) /  
Rebarbadora angular sem fio W 18 LTX 125 Inox (6.00174)

com prato de apoio auto-aderente macio (6.23287) e 
folhas de lixa auto-aderentes Pyramid A 45 (6.26373)
folhas de lixa auto-aderentes Pyramid A 30 (6.26374)
folhas de lixa auto-aderentes Pyramid A 16 (6.26403)
folhas de lixa auto-aderentes Pyramid A 06 (6.26404)

Perfil a preparar para o polimento. Preparação para o polimento em  
4 passagens com folhas de lixa 
 auto-aderentes Pyramid A 45 /  
A 30 / A 16 / A 06, na velocidade 3*.

Preparação para o polimento 
optimizada.

preparaçãO para O pOlimentO de um perfil
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* em máquinas com ligação à corrente

Preparação para o polimento através do processo de rotação



1

2

c 13c 12

pOlimentO  
de altO brilhO

Pode utilizar o processo de rotação da rebarbadora de inox para obter um 

acabamento espelhado em perfis. Recomendamos a utilização de pratos de 

lixar macios juntamente com as massas de polir.

recOmendaçãO1 

Rebarbadora angular WE 14-125 Inox Plus (6.02131) /  
Rebarbadora angular sem fio W 18 LTX 125 Inox (6.00174) 

com prato de apoio auto-aderente, macio (6.23287) 
com tela de polir auto-aderente, dura (6.31242) e  
massa de polir, branca (6.23520)

recOmendaçãO2 

Rebarbadora angular WE 14-125 Inox Plus (6.02131) /  
Rebarbadora angular sem fio W 18 LTX 125 Inox (6.00174) 

com prato de apoio auto-aderente, macio (6.23287) 
com tela de polir auto-aderente, macia (6.24964) e  
massa de polir, azul (6.23524)

Superfície preparada com abrasi-
vos Metabo Pyramid A6 rugosida-
de Ra aprox. 0,7 µm.

Superfície brilhante pré-polida.

Aplicação da massa de polir bran-
ca na velocidade 1*, pré-polir na 
velocidade 6*.

Aplicação da massa de polir azul 
na velocidade 1*, polimento com 
alto brilho na velocidade 6*.

Pré-polir: as marcas de rotação da 
preparação para o polimento 
foram completamente removidas.

Superfície espelhada perfeita.

preparar um perfil para O pOlimentO espelhadO

pOlimentO espelhadO de um perfil
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* em máquinas com ligação à corrente

Troca da folha de lixa auto-aderente
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ferramentas para açO inOx

Toda a linha de máquinas da Metabo foi desenvolvida especialmente para traba-

lhar aço inoxidável. Em função do tipo de trabalho, o utilizador necessitará de uma 

máquina com ou sem fio. Para trabalhos na oficina recomendamos as máquinas 

com fio. Para trabalhar no exterior ou em locais de difícil acesso, recomendamos as 

ferramentas sem fio, que permitem uma maior liberdade de movimentos. 

Independentemente do tipo de ferramenta que escolher – com ou sem fio – as má-

quinas para aço inox da Metabo permitem-lhe lixar, acetinar e polir até obter os 

 resultados pretendidos. 

Consiga resultados brilhantes desde a lixagem grossa até ao polimento espelhado 

com ferramentas profissionais e acessórios da Metabo:

Ferramentas e 
acessórios

rebarbadoras angulares

acetinadora

lixadeira de cinta para tubos

 rectificadora de cinta

lixadeira de disco



KNSE 12-150 (6.02133)

KNS 18 LTX 150 (6.00191)

d 3d 2

novidade mundial

novidade mundial

novidade mundial

novidade mundial

máQuinas metabO  
para açO inOx

rectificadOra de cinta

BF 9-90 (6.02134)

BF 18 LTX 90 (6.00321)

lixadeira de discO

lixadeira de cinta para tubOs

RBE 12-180 (6.02132)

RB 18 LTX 60 (6.00192)

lixadeira de cinta para tubOs 
sem fiO

lixadeira de discO sem fiO

rectificadOra de cinta sem fiO

acetinadOra

SE 12-115 (6.02115) S 18 LTX 115 (6.00154) 

rebarbadOra angular 

WE 14-125 INOX (6.02131)

W 18 LTX 125 INOX 
(6.00174) 

rebarbadOra angular  
sem fiO

acetinadOra sem fiO

KNSE 12-150 (6.02133)

KNS 18 LTX 150 (6.00191)


