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CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZAD

DISTANCIADORES PLÁSTICOS
para ferragens



Conexões do sistema

PROTETOR DE VERGALHÃO

DISTANCIADOR CIRCULAR UNIVERSAL

41 mmDC/15

51 mmDC/20

61 mmDC/25

71 mmDC/30

ACódigo

4,2 á 12,5 mm15 mm

4,2 á 12,5 mm20 mm

4,2 á 12,5 mm25 mm

4,2 á 12,5 mm30 mm

91 mmDC/40 4,2 á 12,5 mm40 mm

AçoB (cobrimento)

47 mmDPA/6

57 mmDPA/12

40 mmDPV/25

ACódigo

até 1/2 (12,5 mm)55 mm

até 1/2 (12,5 mm)57,5 mm

até 1/2 (12,5 mm)95 mm

AçoB (cobrimento)

Os distanciadores plásticos garantem o correto cobrimento do concreto, centralizam as armaduras, protegem a estrutura da corrosão. As 
peças  ficam permanentemente dentro da estrutura após a concretagem, proporcionando o mínimo contato com as fôrmas e garantindo o 
melhor acabamento.

Indicado para ferragens verticais como pilares, colunas, postes, lateral de vigas, entre outros.
Proporciona o mínimo de contato com a fôrma.

Aloja ferro até ø 1” sem necessidade de adaptador. Indicado para prevenir acidentes de obra.
Reaproveitável. Pode ser usado várias vezes em vergalhões de diferentes diâmetros.

A
B

A

B

40

95

Anel de borracha

DISTANCIADOR TIPO DEDAL

27 mmDPF/8

A

27 mm

B

27 mm

CCódigo

4 á 8 mm

Aço

Utilizado para apoiar armadura, garantindo o cobrimento na ponta da ferragem
Indicado para armaduras verticais, horizontais e parede de concreto
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CANTONEIRA PLÁSTICA PARA FÔRMA DE CONCRETO

Utilizada para eliminar os cantos vivos das estruturas de 
concreto (vias, escadas e beiradas), obtendo malhoria no 
acabamento e eliminando a área frágil.
Pode ser utilizada várias vezes.

DISTANCIADOR TIPO PINO

15 mmD6/15

20 mmD6/20

10 mmD10/10

A (cobrimento)Código

Até 6 mm

Até 6 mm

Até 10 mm

15 e 20 mmD10/1520

15 e 20 mmD12/1520

15 e 25 mmD12/1525

Até 10 mm

Até 12 mm

Até 12 mm

15 e 30 mmD12/1530

20 e 25 mmD12/2025

25 e 30 mmD12/2530

Até 12 mm

Até 12 mm

Até 12 mm

20 e 25 mmD25/2025

20 e 30 mmD25/2030

25 e 30 mmD25/2530

Até 25 mm

Até 25 mm

Até 25 mm

Aço

Em formato de torre “cadeirinha”, utilizado em diversas bitolas de ferragens.
Indicado para ferragens horizontais como fundo de vigas, pisos, tela soldada 
e pré moldados em geral.

DISTANCIADOR MULTIAPOIO

15 mmDCT/15

20 mmDCT/20

25 mmDCT/25

A (cobrimento)Código

Conhecido como “centopéia”, utilizado em ferragens pesadas.
Indicado para ferragens horizontais como fundo de vigas, lajes, pisos e pré-moldados em geral. 

DISTANCIADOR TIPO GARRA

10 mmDG/10

15 mmDG/15

20 mmDG/20

A (comprimento)Código

4,2 á 16 mm

4,2 á 16 mm

4,2 á 16 mm

25 mmDG/25

30 mmDG/30

4,2 á 16 mm

4,2 á 16 mm

Aço

Apoio reforçado e estável. Utilizado em áreas com trafego intenso.
Indicado para ferragens horizontais como fundo de vigas, lajes, pisos e pré-moldados em geral.
Encaixa perfeitamente na armação.

50

18

18

26

45°

CFC2Código

A

A
243

38
A

A
25



ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera
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PROTETOR DE OLHAL DE IÇAMENTO

Utilizado para proteger o olhar de içamento de pré-moldados.
Protege o olhal de içamento da entrada de concreto durante o processo de concretagem.
Garante o correto cobrimento da armadura.

DISTANCIADOR DE FÔRMA

100 mmDF/100

120 mmDF/120

140 mmDF/140

A (cobrimento)Código

Utilizado para distanciar fôrma de parede de concreto.
Mantém o alinhamento das fôrmas de alumínio, garantindo a correta espessura das paredes no sistema construtivo de parede de concreto.

DISTANCIADOR CIRCULAR PARA PAREDE DE CONCRETO

97 mmDPC/100

ACódigo

3 a 6,4 mm48,5 mm

AçoB

DPO/9

Código

  9 cm

DPO10 10 cm

Espessura da laje

Utilizado para garantir o cobrimento e centralizar as armaduras na parede de concreto.
Proporciona o mínimo de contato com a fôrma.
Encaixa perfeitamente na armadura.
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