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AJUSTE PARA OPERAÇÃO:
 Inicialmente é muito importante ajustar o batente (stop) da parafusadeira em função do posicionamento de sua 
embreagem, pois este detalhe irá garantir uma operação fácil, rápida e confiável, sem qualquer possibilidade de 
sobreaperto (estrangulamento) ou rompimento da arruela de EPDM do conjunto fixador e para obtermos a estanqueidade 
necessária.
 Faça o ajuste final para assegurar a correta posição da cabeça, conforme ilustramos a seguir.
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IMPORTANTE

Este passo é fundamental para
evitar vazamento na obra.

RECOMENDAÇÕES NA MONTAGEM E FECHAMENTO DE COBERTURAS METÁLICAS:
 Cada montagem apresenta particularidades quanto ao projeto e localização de uma obra, sendo necessário uma 
especificação de engenharia única para cada caso. Porém, de maneira geral, a Rossi Calderan recomenda para seus Sistemas 
de Fixação Metálica, a utilização de um mínimo de 4 (quatro) conjuntos fixadores por m² de cobertura ou fechamento 
lateral. A distribuição dos fixadores nos diversos tipos de perfis de cobertura comercializados segue um padrão básico, 
conforme ilustramos a seguir.
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IMPORTANTE

Este passo é fundamental para
aumentar a resistência estrutural do conjunto.

 Para todos os perfis em coberturas e fechamentos de estruturas metálicas recomendamos uma distância 
longitudinal máxima de 500 mm entre cada ponto de fixação para a aplicação do fixador de costura na sobreposição.

 Nota-se que o Sistema de Fixação Metálica Rossi Calderan promove o assentamento do fixador na parte baixa da 
cobertura, pois o mesmo é o único que permite uma perfeita fixação nas terças de apoio sem qualquer deformação das 
chapas e assegura uma completa estanqueidade graças a arruela de vedação em EPDM que integra o conjunto fixador.

RC Exija a cabeça do fixador marcado “RC” para garantir um produto com genuína qualidade Rossi Calderan

IMPORTANTE

Sempre posicionar a sobreposição das telhas
metálicas “a favor” do vento principal.
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FIXAÇÃO NOS APOIOS



 A parafusadeira elétrica é 
peça fundamental na aplicação de 
fixadores auto-perfurantes e a sua 
correta especificação e manuseio 
são essenciais para a obtenção de 
resu l tados  conf iáve is  e  com 
qualidade.
 A Rossi Calderan recomenda 
e comercializa um tipo específico de 
equipamento de gatilho progressivo 
com torque e rotação adequados a 
fixação plena de cada um de seus 
produtos.

 A parafusadeira foi projetada para a aplicação de fixadores auto-perfurantes com cabeça 
sextavada, fenda Philips e Torx.
 Todos os acessórios são facilmente intercambiáveis numa operação de campo. A troca dos 
soquetes ou bits é executada pela remoção do batente plástico (stop).

PARAFUSADEIRA

TÉCNICA DE OPERAÇÃO

UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA

 A parafusadeira deverá ser posicionada na perpendicular em relação ao material. Aplique 
pressão para o engate da embreagem e mantenha esta pressão durante toda a operação de perfuração 
e fixação (30Kgf).
 A rotação progressiva deverá atingir o seu valor máximo da ordem de 2.200 r.p.m.
 A operação estará completada assim que o batente (stop) da máquina entrar em contato com a 
superfície do material que está sendo fixado, desconectando automaticamente a embreagem da 
mesma.

RECOMENDAÇÕES: 

- Sempre use boas práticas de segurança quando estiver 
instalando fixadores Rossi Calderan.
- Use sempre “Equipamento de Proteção Individual” 
(E.P.I).
- O CADMIO é uma substância tóxica, e práticas normais 
de higiêne deverão ser utilizadas quando do manuseio de 
componentes que contenham este elemento como 
acabamento superficial.

SUPORTE DE CAMPO

 O pessoal técnico da Rossi Calderan está 
disponível sempre que necessário, para instruir e 
demonstrar técnicas de aplicação em seus 
detalhes conforme descrito acima.


