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Condições Comerciais
- Pedidos devem ser enviados para vendas@musictools.com.br
descrevendo os itens desejados, dados pessoais e endereço de
remessa. Não atendemos por outro meio de comunicação.
- Recebendo o pedido e dados, retornaremos com a disponibilidade do item,
preço final dos produtos, o valor do frete e conta para depósito bancário.
- Confirmado o depósito, enviaremos o pedido para o endereço indicado de
acordo com as condições e dados do pedido. Lembramos que , depósitos
em cheque e de outras praças, tem prazo de compensação que pode ser
demorado dependendo da localidade. Não aceitamos outra forma de
pagamento.
- Todos os produtos tem garantia de satisfação. Caso o produto solicitado
não atenda suas expectativas, poderá ser devolvido no prazo de 7 dias após
o recebimento, desde que não utilizado.
- Não aceitamos pagamento antecipado para itens faltantes ou em
fabricação.
- Não aceitamos itens sob encomenda ou especiais.
- Alguns itens não entregamos via postal devido as dimensões do produto
embalado que ultrapassa as normas do correio.
- Preços podem variar de acordo com a época em virtude das taxas de dólar
e matéria prima. O preço válido será aquele informado no orçamento
enviado.

Fones para contato : 011 2669-1195 / 011 99287-4090 Miguel
011 99193-8797 Ana Claudia

Vortex
Ciclone para uso em aspiradores convencionais.
Elimina o pó em sua oficina sem entupir o
aspirador. Necessita ser adaptado a um tanque
selado.

Unitário

R$200,00

Medidor de Ação de Cordas

Jogo de Limas de Nut

Essa régua é pra se deixar no bolso do avental.
Sua principal função é medir a altura de cordas
em relação ao traste. Além disso, possui várias
escalas em milímetros para se medir cavidades,
profundidade de slots, altura de pontes e onde
ela couber. A novidade deste medidor é o
gabarito de nut para guitarra e violão. Basta
colocar o blank sobre o gabarito e marcar tanto
o comprimento como a posição da sexta e
primeira corda. Nada como ter sempre um
padrão em mãos. Construído em aço inoxidável
com 0,5mm de espessura e com gravação em
baixo relevo , é uma ferramenta indestrutível.

Finalmente, depois de alguns anos de
desenvolvimento e testes, apresentamos
nosso Jogo de Limas de Nut. Fabricadas em
aço temperado possuem micro dentes que
produzem sulcos precisos, na medida exata e
com acabamento perfeito para deslizar a
corda. E nada de segurar a lâmina entre os
dedos: possui cabo para precisão e controle. O
jogo acompanha um cabo e 11 lâminas nas
seguintes medidas: 0.010, 0.014, 0.016, 0.020,
0.023, 0.027, 0.031, 0.035, 0.039, 0.049 e
0.055 polegadas. Com essas medidas, é
possível atender bandolins, cavacos, violões
clássico e aço, e todas as opções de cordas em
guitarras elétricas e acústicas. É a lima de nut
definitiva.

Preço Unitário

R$25,00

Preço conjunto
Cabo Avulso

R$290,00
R$20,00

Medidor de Altura de Corda Digital
Instrumento imprescindível na construção de nut.
Basta apoiar o apalpador na corda sobre o traste,
zerar o indicador e abaixar a corda. Está feita a
medição no primeiro traste e terá a certeza que o
nut está dentro do padrão. Útil também para
medição de relief, altura de corda na 12 casa e
onde sua imaginção levar. Possui medidas em
milímetros ou polegadas, função zero, função
auto shutdown (desligamento automático) e liga
desliga. Acompanha bateria de 1.5V.

Preço Unitário

Régua Entalhada

Régua entalhada para conferencia de braços
entrastados. Construida em aço inox de 3mm
e retificada com precisão de 0,02mm.

Guitarra/Violão
Baixo

R$110,00
R$130,00

Jogo de Chaves de Boca
Todas as medidas de chaves que se usa em
instrumento em um único jogo. Chega de
procurar pela oficina toda a chave correta.
Construídas em aço inox são para toda a vida.
Chaves 14mm-1/2", 12mm-7/16" e 10mm3/8". Acompanha suporte para fixação em
quadro de ferramentas.

R$150,00

Conjunto

R$65,00

Fret Guard + Chip Stopper

Slot Cleaner
Não precisa mais improvisar ferramentas para
limpeza de slots. Construído em aço temperado,
seus dentes extremamente afiados retiram
qualquer resíduo de cola mesmo em regiões
difíceis como próximo a filetes internamente ao
slot.

Preço Unitário

R$35,00

Porque não unir os dois? Pois foi o que fizemos.
Um lado você protege a escala durante o trabalho
no traste. É a função Fret Guard. Do outro lado
você escora a escala durante a retirada do traste,
evitando o lascamento da madeira. É a função
Chip Stopper. O lado Fert Guard possui travas
para elástico e assim não é necessário segurar
durante os trabalhos. Construído em aço
inoxidável temperado, tem a espessura de
0,25mm. Fornecido em duas medidas para
guitarras e baixos. Cjto com 4 unidades.

Conjunto 4 un Guitarra
Conjunto 4 un Baixo

R$40,00
R$50,00

Knob Duplo para contra baixo
Knob duplo cromado ou preto brilhante.

Conjunto

R$30,00

Removedor Desengordurante - desengordura
e retira impurezas de madeiras expostas sem
prejudicar sua composição. Ideal para limpezas
de escala envernizadas ou não. Basta borrifar
em um algodão ou boneca de tecido e esfregar
na escala para que toda impureza seja
removida. Não contém produtos químicos
agressivos e é composto por solvente natural
de origem vegetal. Embalagem de 120ml.

Preço Unitário

R$30,00

Side Dot Preto/Branco/Creme
Fabricado em ABS de alta qualidade, tem
diâmetro externo de 1.8mm e proporciona
acabamento esmerado na lateral do instrumento.
Fornecido em barras de 30cm

Preço (preto, branco ou creme)

R$5,00

Guia de Afiação
Desenvolvida para afiação perfeita de formões e
lâminas de plaina até 1". Possui rolamentos
laterais com blindagem em borracha para maior
estabilidade durante o processo de afiação.
Acompanha uma base em acrílico para fixação de
lixas d´água com dupla face. Excelente opção às
famosas pedras japonesas. Não acompanham as
lixas. e não é adequado para pedras de afiar.

Preço Conjunto

Óleo de Cedro - Ideal para hidratação
profunda de escalas sem verniz. Basta
aplicar uma pequena quantidade em um
algodão , espalhar pela escala, esperar 15
minutos e retirar o excesso com pano seco
ou papel toalha se necessário. .
Embalagem de 50ml
Preço Unitário

R$50,00

R$55,00

Linha de Hardware
Gabarito para braço em acrilico
Knob Simples (cr ou pr) o par
Strap pin (cr ou pr) o par
Neck Ferrule (cr ou pr) 4 un

R$25,00
R$15,00
R$15,00

Linha de Revitalização de Instrumentos
Desenvolvida a partir de óleos essenciais, nossa
linha de revitalização promete não somente a
famosa hidratação de escala, mas também cuidar
do instrumento como um todo: da madeira ás
cordas. Todos os produtos foram desenvolvidos a
partir de matérias primas naturais que não
agridem a madeira, hardware ou acabamento seja
ele um reforçado PU até a delicada nitrocelulose.

Stratocaster
Telecaster

R$85,00
R$85,00

Limpador de cordas - desengordura e retira
impurezas das cordas, além de promover a
proteção sem oleosidade residual. Aumenta a
vida útil e melhora a tocabilidade. Embalagem de
120ml.

Marcador de Side Dot
Gabarito para marcação de side dots em escalas
de instrumentos. Construído em aço inox 0,7mm,
tem a posição correta para todos os
comprimentos de escala da nossa linha de
gabaritos de slots.

Escala 580/340mm
Escala 25,5/25pol
Escala 24,75/24,625pol
Escala 650/660mm
Escala 34/35pol

Gabarito fresagem de braços nos padrões
consagrados da Fender. Construídos em
acrílico cristal com linhas de centro gravadas
em baixo relevo e furação para marcação das
tarrachas no local exato. Cortado a laser com
precisão de 0,05mm em acrílico de 5mm.

R$30,00
R$30,00
R$30,00
R$30,00
R$40,00

Preço Unitário

R$30,00

Protetor Renovador de Acabamentos basta espalhar uma pequena porção pelo
instrumento, esperar secar e remover com
flanela. Toda sujeira, marcas de digitais e
resíduos serão removidos da superfície. Não
é um polidor, mas deixa espelhada e não
agride a pintura. Indicado para todos os tipos
de acabamentos como PU, poliéster, nitro,
fosco ou brilhante. Embalagem de 120ml
Preço Unitário

R$35,00

Gabarito para Pocket em acrilico
Gabarito fresagem de pocket nos padrões
consagrados da Fender. Construídos em acrílico
cristal com linhas de centro gravadas em baixo
relevo e placa para marcação das dos furos de
fixação do braço no local exato. Cortado a laser
com precisão de 0,05mm em acrílico de 5mm.

Conjunto

R$75,00

Instalação e
Manutenção de
Trastes

Grampo de Escala
Martelo de Trastes

Trastes Stewmac
Barras de 60cm de comprimento. São
necessárias 3 barras em um instrumento.

Martelo especialmente desenvolvido para
o assentamento de trastes. Possui uma
ponta em Polietileno UHMW (ultra high
molecular weight) e outra de alumínio
(não danifica o traste). Pontas
intercambiáveis e de alta durabilidade
Preço Unitário

Jumbo 0150 por barra
Médio /Alto 0152 por barra
Piramidal 0158 por barra

Útil na colagem de trastes soltos, de
escalas e headplates na construção.

Unitário
Kit com 4 unidades

R$40,00
R$150,00

R$90,00

R$30,00
R$30,00
R$30,00

Fret Beveling File
Para acabamento da ponta do traste com
35° ou 25° de forma homogênea em todo o
braço.

Unitário

Alicate Fret Puller
Lima de Trastes Diamantada
Lima com 2 perfis de traste: jumbo e médio.
Recoberta com grão de diamante de grande
vida útil, com cabo anatômico.

Unitário

R$85,00

Alicate para retirada de trastes da escala.
Não é recomendado para corte de
qualquer natureza.

Unitário

R$40,00

R$175,00

Suporte Multifunção

Fret Press Cauls

Dispositivo de prensagem de trastes para uso
em prensas manuais ou mesmo na furadeira
de bancada. Acompanha as lâminas nos raios
7.25, 9.5, 12, 14, 16 e 20 polegadas.

Fret Bender
Calandra para cur var trastes com
regulagem de raio e altura do traste.

Unitário

Conjunto

R$200,00

R$190,00

O seria um simples neck rest se não
possuísse 1001 utilidades. Possui um lado
em V e outro plano, ambos com proteção
de EVA, angula em qualquer direção, pode
ser fixo a bancada, pode-se prender
grampos de diversos tipos, apóia não só
braço mas corpo também, etc... . São
inúmeras as possibilidades.
Construído em chapa de 2mm com pintura
eletrostática.
Preço unitário

R$70,00

Régua Entalhada

Agora em aço inox!!
Fret Rocker
Quatro faces dimensionadas e retificadas
para checagem da altura dos trastes.
Construído em aço inox.

Unitário

R$40,00

Régua entalhada para conferencia de braços
entrastados. Construida em aço inox de 3mm
e retificada com precisão de 0,02mm.

Guitarra/Violão
Baixo

R$ 110,00
R$130,00

Taco de Retifica de Trastes 38
Taco de cedro com lâmina de alumínio
retificada. Dimensões 190x38mm.

Unitário

R$40,00

Agora com regulador e
corte para frente ou para trás!!

Taco de Retifica de Trastes 25
Taco de cedro com lâmina de alumínio
retificada. Dimensões 190x25mm.

Unitário

R$35,00

Serra de Slots de 8 polegadas
Gabarito de Raios
Gabarito para verificação de escalas em aço
inoxidável cortado a laser. Composto com
todos os raios comerciais: 7.25, 9.5, 10, 12,
14, 16, 18, 20 polegadas

Conjunto

Com lâmina de 8 x 2pol com largura de 0,6mm,
possui corte para frente ou para trás de acordo
com a solicitação do cliente.

Unitário

R$35,00

Taco de Retifica de Escala
Fabricado em aço de 50 x 20mm, com
acabamento zincado, possui duas faces
retificadas utilizadas para nivelamento de
escalas. Em duas medidas para baixo e
guitarra.

Baixo
Guitarra

R$150,00
R$130,00

R$90,00

Estilete de precisão
Gabarito de Raios Inferior
Gabarito de raios para regulagem de
altura de saddles ou verificar escalas. Em
aço inox cortado a laser. Compõe os raios:
7.25, 9.5, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 pol

Conjunto

Estilete de ponta aguçada para trabalhos
delicados.

Unitário

R$60,00

R$55,00

Construção

Micro Serra

Steel Wool 0000 Mohawk
Lã de aço super fina para polimento de
trastes, reparos de riscos em verniz. Manta
com 500mm de comprimento.

Unitário

R$15,00

Agora com
corte para frente ou para trás!!
Serra de Slots de 10 polegadas
Com lâmina de 10 x 2pol com largura de
0,6mm, possui corte para frente ou para
trás de acordo com a solicitação do cliente.

Unitário

Lamina serrilhada para trabalhos como
passagem de corda em cavalete, nut e cortes
delicados. Pode ser montada em dupla no
estilete, aumentando a largura de corte. Em
duas versões: paralela com espessura de
0,013pol e 42 dentes/pol, e cônica com
0,011pol e 32 dentes/pol. Embalagem com 5
lâminas.

Unitário (paralela ou cônica) R$40,00

R$120,00

Barreira de Teflon
Usada no reparo de escalas com lascas na
região do slot. Permite o reparo sem
preencher o slot com adesivo. Tamanho A5
e espessura de 0,5mm.

Unitário

R$15,00

Regulador de Profundidade

Jogo de Raspilhas

Em acrílico cortado a laser, regula a
profundidade de corte do slot. Disponível
tanto para serra de 8 ou 10 pol. A serra não
acompanha o produto.

Raspilhas em aço inoxidável em três formatos. A
espessura de 0,7mm é excelente e proporciona
grande flexibilidade, garantindo uma boa
raspagem.

Unitário 8 pol
Unitário 10 pol

Conjunto

R$15,00
R$20,00

R$50,00

Mini Raspilha Oval ou Curva
Mini raspilha em aço inox medindo 50 x 30mm
oval ou curva. Excelente para trabalhos em shape
de braço, voluta de violões e em locais de difícil
acesso.

Preço Unitário

R$10,00

Régua Retificada

Novo Miter Box
Em conjunto com os gabaritos, é a solução
perfeita para abertura de slots na escala.
Precisão no corte da escala garante a afinação.
Possui pino localizador e guias rolamentadas
evitando o jogo da serra, e trava para escala.
Base e blocos em aluminio anodizado com
instruções gravadas e travas em aço inox.
Funciona com os dois tipos de serras de slots.

Unitário

Em aço cromo vanádio com acabamento
em óxido negro. Possui face retificada
para verificação de planicidade de escalas.

Baixo - 590mm
Guitarra - 450mm

R$155,00
R$130,00

R$350,00

Gabarito de Slots
Em aço inox escovado cortado a laser, possui
marcações precisas de cada traste. É a solução
perfeita para a construção da escala. Cada
gabarito possui um comprimento de escala em
cada lado e serve para o corte indexado com o
Miter Box, para marcação e corte manual e
também para conferir braços entrastados já que
o corte para encaixe do pino localizador é igual a
largura do maior traste. Comprimento de
escalas:

Unitário

Bloco de Raiar Escala

R$20,00

Bloco em jatobá com lâmina de alumínio
usinada no raio específico. Disponível em
duas dimensões: para guitarra 75 x 190mm e
baixo 100 x 190mm.
Guitarra nos raios: 7.25, 9.5, 12, 14, 16 e 20”
Baixo nos raios: 9.5, 12, 16 e 20”.

Fender - 25.5 pol.
PRS - 25 pol.
Gibson nova - 24.75 pol.
Gibson antiga - 24.625 pol.
Martin - 24.9 e 25.4 pol.
Viola - 580mm
Violão - 650 e 660mm
Cavaco/Bandolin - 340mm
Baixo - 34 e 35 pol.

Fender/PRS
Gibson ant/nova
Violão
Martin
Viola/cavaco
Baixo

Gabarito de Single para Escudo
Em acrílico de 5mm com gravações das
linhas de centro do gabarito. Proporciona
fresagem limpa e compatível com
captadores. Medidas 150 x 100mm.

Unitário Guitarra
Unitário Baixo

R$70,00
R$80,00
Gabarito de Single Stratocaster

R$85,00
R$85,00
R$85,00
R$85,00
R$85,00
R$95,00

Em acrílico de 5mm com gravações das
linhas de centro do gabarito. Proporciona
fresagem limpa e compatível com
captadores. Medidas 150 x 100mm.

Unitário

R$20,00

Régua de Nut
Serra de Slots para Circular
Fabricada em aço rápido (HSS) tem corte
de 0,6mm, 160 dentes, diâmetro externo
de 125mm e furo de 16mm.

Em aço inox escovado com marcações em
baixo relevo. Indica a posição dos slots do nut
em função da espessura das cordas e largura
do braço.

Unitário
Unitário

R$225,00

Gabarito de Humbucker
Em acrílico de 5mm com gravações das
linhas de centro do gabarito. Proporciona
fresagem limpa e compatível com
captadores. Medidas 150 x 100mm.

R$40,00
Unitário

R$15,00

Gabarito de Tremolo Floyd/Strato
Gabarito de Telecaster Ponte
Em acrílico de 5mm com gravações das
linhas de centro nas costas do gabarito.
Proporciona fresagem limpa e compativel
com todos os fabricantes de captadores.
Medidas externas de 150 x 100mm.

Em acrílico de 5mm com gravações das
linhas de centro nas costas do gabarito.
Proporciona fresagem limpa e compativel
com tremolo do tipo Strato. Composto de 3
gabaritos para a parte frontal, traseira e
recesso da tampa traseira.

Conjunto Floyd ou Strato
Unitário

Bending Iron
Com termostato até 300°C e resistência de
250W. Essencial na construção de
acústicos para conformação das laterais.
Disponível em 110V.

Unitário

R$490,00

R$65,00

R$20,00

Control Box
Gabarito do Rebaixo Frontal Floyd
Gabarito de P90
Em acrílico de 5mm com gravações das linhas
de centro do gabarito. Proporciona fresagem
limpa e compatível com captadores. Medidas
150 x 100mm.

Em acrílico de 5mm com gravações das
linhas de centro nas costas do gabarito.
Proporciona fresagem limpa e compatível
com tremolo do tipo Floyd. Utilizado para
alojar o tremolo no corpo para possibilitar
movimento da ponte para trás.

Unitário
Conjunto

Unitário

Dispositivo para controle de temperatura da
manta térmica. Possui controlador
eletrônico de temperatura e timer para
ajuste do tempo de exposição ao calor.
Acompanha sonda termopar para medição
da temperatura diretamente na madeira a
ser dobrada.

R$990,00

R$25,00

R$20,00

Gabarito de P-Bass

Gabarito OM, Clássico e Dreadnought

Em acrílico de 5mm com gravações das linhas
de centro do gabarito. Proporciona fresagem
limpa e compatível com captadores. Medidas
150 x 100mm.

Em acrílico de 3mm com gravações das
posições do leque harmônico no tampo.
Leque tipo Torres no Clássico e X-Bracing no
Dreadnought e OM. Cortado a laser.

Unitário

Unitário (OM, Folk ou Clas.) R$80,00

R$20,00

Manta Térmica
Manta térmica para uso em bending machine na
conformação de laterais de violão, viola, guitarras
acústicas, cavacos e demais instrumentos
acústicos. Construída em silicone reforçada com
fibra de vidro, possui 600W de potência e
temperatura máxima de trabalho de 260°C.
Medida de 150 x 950mm.

Unitário

R$780,00

Reamer 3°
Em acrílico de 5mm com gravações das
linhas de centro nas costas do gabarito.
Proporciona fresagem limpa e compatível
com todos os fabricantes de captadores.
Disponível para braço e ponte. Medidas
externas de 150 x 100mm.

Alargador cônico de 3° para confecção ou
manutenção em pontes de violão.
Construído em aço rápido temperado,
possui corte somente em metade do seu
diâmetro. Desta forma, o alargador nunca
sairá do centro do furo, mantendo o pino
perpendicular a face sempre. s.

Chapa de apoio da madeira durante a
conformação na bending machine. Em inox
flexível, não deforma. medida 150 x 950mm.

Unitário

Preço Unitário

Conjunto (par)

Gabarito de Jazz Bass

R$20,00

R$190,00

Chapas de Apoio em INox

R$160,00

Manta Térmica para escala

Radius Dish 15 Pés

Manta térmica para uso na descolagem de escala
de violões, guitarras, violas, bandolins, cavacos
etc..... Construída em silicone reforçada com fibra
de vidro, possui 100W de potência e termostato
interno fixo em 60°C. Basta ligar na tomada e
esperar a escala descolar do braço. Muito útil em
manutenção. Medida de 70 x 550mm.

Disco de fiberglass de diâmetro 60cm,
com raio de 15 pés para conformação do
tampo ou fundo de violões. Não deforma,
lavável e muito leve. Garantia de
qualidade no instrumento.

Unitário

Conjunto

R$260,00

R$320,00

Morsa para Instrumentos
Morsa construída em ferro fundido com base e
mordentes giratórios. Eixo em rosca trapezoidal
com mancal de rolamentos. Possibilita o trabalho
em qualquer posição e seus mordentes giratórios
fixam qualquer parte do instrumento com
segurança. Devido ao peso só pode ser
despachada individualmente.

Conjunto

R$650,00

Espessimetro

Manta Térmica para Descolar Cavalete
Manta térmica para uso na descolagem de
cavaletes de violões, violas, cavacos, etc.... Já
possui termostato interno para controle da
temperatura e é só conectar a tomada. O
termostato interno liga e desliga a alimentação da
manta mantendo a temperatura em 100°C. Nos
modelos para clássico e para cordas de aço.

Unitário (clássico ou aço)

Espessimetro para medição de tampos e
fundos. Possui relógio comparador
centesimal de 10mm e também aceita
relogios até 25mm de curso. Construção
em alumínio com apalpadores em latão.

Unitário

R$320,00
Grosas Meia Cana
Desenvolvidas especialmente para serviços de
luthieria. Baseada nas mundialmente famosas
grosas Auriou de origem francesa, possuem corte
macio e preciso. Únicas no Brasil com 2 tipos de
corte: bastarda (grossa) e meia mursa (média) e
mursa (fina).

R$185,00

Grampo de Cavalete
Go Bar Rods
Varetas de fibra de vidro com ponteiras em pvc
para colagem de leques harmônicos, fundos e
tampos de violões. Extremamente flexíveis,
proporciona a pressão suficiente para colagem. Kit
com 20 varetas de 60cm.

Conjunto

Versão 6 pol
Versão 7 pol

R$50,00
R$50,00
R$35,00
R$35,00
R$35,00
R$25,00

R$65,00
R$75,00

R$150,00

Ponteiras de para Go Bar Rod
Ponteiras em PVC flexível para reposição em Go
Bar Rods com diametro de 5mm. Embalagem
com 40 unidades

Preço Unitário

Em alumínio fundido com abertura de 2
polegadas e 2 versões de profundidade: 6
e 7pol. Modelo de 6 pol para violões com
cordas de aço e 7 pol para violões clássicos

Grosa 12 pol Bastarda (grossa)
Grosa 12 pol Meia Mursa(média)
Grosa 8 pol Bastarda (grossa)
Grosa 8 pol Meia Mursa (média)
Grosa 8 pol Mursa (fina)
Grosa 6 pol Mursa(fina)

R$20,00

Cam Clamp

Multispanner

Grampo de came em madeira. Exerce leve
pressão e de ação rápida.

Chave para aperto ou soltura de pots, tarrachas,
jacks, etc.... Construído em aço inox polido.

Unitário

Unitário

R$45,00

R$25,00

Fresas, Brocas e Plainas

Fresa de Binding
Fresa com pastilhas de metal duro para
abertura de canal de filetes em guitarras,
baixo e violões. Acompanha jogo de
rolamentos para abertura de canais de 5, 4,
3.5, 3, 2 e 1.5mm, Haste de 1/4" e diâmetro
externo de 23mm.

MusictooPlanerls
A nossa versão do Wagner Safe T Planer acaba
de chegar revigorada. Re-projetamos a
ferramenta usando alta tecnologia, sanando
alguns problemas no modelo original com
resultados excepcionais:
- Pastilhas em HSS temperado com dureza de
62Rc (original era de aço temperado com
dureza de 48Rc).
- Afiação durável e acabamento impecável.
- Nova geometria da pastilha somaram
características como não entupimento, força
de corte contra mesa de apoio, maior tempo
entre afiações e menor aquecimento.
- Haste temperada com Ø12mm aceitam
tanto mandris métricos como em polegadas.
- Pastilhas com duplo corte: maior vida útil.
- Afiação das pastilhas feita em afiadora cnc
de 4 eixos.
Unitário

R$265,00

veja o video no youtube
youtube.com/watch?v=oZlUmP91pnQ

Brocas Brad Point
Brocas Brad Point em aço rápido com ponta
cortante (não arrebenta ao final do corte). Jogo
com diâmetros de 11, 10, 8, 6, 4 e 2mm.
Preço do conjunto

Preço do conjunto
R$250,00
veja o vídeo no youtube
youtube.com/watch?v=iTB8mohe0wc

Low Angle Block Plane
Fresa de Binding Helicoidal
Fresa toda de metal duro para abertura de
canal de filetes em guitarras, baixo e
violões. Com perfil helicoidal, 4 cortes
downcute haste de 1/4 pol. É a ferramenta
certa para trabalhos complexos e
delicados. Acompanha jogo de rolamentos
como na fresa convencional.
Preço do conjunto

R370,00

Finalmente o Brasil possui a versão de plaina mais
desejada do planeta. A Low Angle é uma plaina
com lâmina inclinada a 12°, o que possibilita
cortes em topo de veio com qualidade e
perfeição. Construída em ferro fundido nodular
com tratamento térmico de alivio de tensões e
com as faces retificadas. Lâmina em aço
ferramenta importado da Alemanha, temperado
e com tratamento criogênico, com dureza de
62Rc. A lâmina é retificada e afiada com 25° e
micro bevel de 27°. Possui soleta móvel para
ajuste da boca de corte, conseguindo cavacos
extremamente finos e acabamento uniforme.
Preço Unitário

Super Six Planer
Essa é a nossa versão exclusiva do Safe T
Planer de alta performance - o modelo de 6
pastilhas. O dobro da eficiência de corte
proporciona uma superfície mais bem
acabada, suavidade na operação, menor
aquecimento das pastilhas e longevidade da
afiação. São 300 cortes a cada segundo
gerando micro cavacos. Para os profissionais
que exigem extrema qualidade de corte e
precisão.
Unitário

R$520,00

veja o video no youtube
youtube.com/watch?v=oZlUmP91pnQ

R$260,00

R$480,00

Fresa para Porca do Tensor
Fresa em metal duro com ponta ballnose
de Ø10mm e haste de 1/4pol. Ideal para o
alojamento da porca do tensor. Corte
preciso em headstock angulado, deixando
o formato de gota.
Unitário

R$220,00

Fresa para Tensor
Fresa em metal duro com ponta ballnose e
Ø6.15mm e haste de 1/4pol. Ideal para os
tensores disponíveis que possuem 6,2mm
de largura.
Preço Unitário

R$190,00

Mini Block Plane
Block plane com largura de lâmina de 20mm e
corpo em latão usinado com base plana.
Excelente para esculpir leques tipo X- Bracing,
desbaste da lateral de braços, nivelamento de
rosetas, etc... . Super confortável, possui lamina
em aço ferramenta, temperado e retificado para
dureza de 62Rc. É a block plane de bolso para
todas as etapas da construção.
Preço Unitário

R$275,00

Lixas

Finger Plane
Plaina com base plana construída em latão, com
lamina de 3mm de espessura e ângulo da faca de
25°. Ideal para construções de violão, viola,
cavaco e instrumentos onde é necessário esculpir
o leque harmônico do instrumento. Lâmina em
aço ferramenta com dureza de 62 Rc. De fácil
regulagem e proporciona acabamento liso da
superfície mesmo em madeiras extremamente
duras.
Preço Unitário

R$190,00

Adesivos

Bloco de Lixas Bosch

Titebond 50
Adesivo de resina alifática de alto grau de
adesão. Diferente dos adesivos PVA, seca
dura permitindo lixamento e acabamento
perfeito. Embalagem de 500gr.

Unitário

Blocos de lixa de alta densidade. Firmes, permitem
lixamento de tops e backs sem deformar a
superfície. Substitui com vantagens os blocos de
madeira com lixa. Mede 97x69x26mm.
Gramaturas: média, fina e superfina

Unitário

R$20,00

R$30,00

Lixas dágua
Lixas dágua nas granas 1200, 2000, 3000 e 5000.
Para polimento de vernizes a úmido.

Unitário

Kit de Colas Super Glue
Adesivos a base de resina cianoacrilática com
densidades diferentes.
Grossa: aplicação sem escorrer e cura lenta .
Média: de uso geral e cura média.
Extra Fina: indicada para colagem de trincas ,
inlays e secagem rápida.
Agora em em dois tamanhos diferentes: 20 e
50ml.

Unitário 10ml
Unitário 50ml
Kit 10 ml com os 3 mod
Kit 50ml com os 3 mod

R$10,00

Titebond Original Glue
Adesivo de resina alifática de alto grau de
adesão. Seca muito rápido e é usada para
colagens de áreas pequenas.

Unitário

R$40,00

R$12,00
R$25,00
R$30,00
R$70,00

Lixas 3M Gold
Lixa de alta performance. Não entope com
facilidade, dura até 5x mais que as lixas normais.
Nas granas: 80, 150, 220, 320, 600 e 800 Mesh.

Unitário

R$5,00

Polyurethane Liquid Glue
Adesivo de PU a prova d’água com alto
poder de adesão. Uso em áreas com alta
solicitação de esforços.

Acelerador Turbo Primer
Acelerador para os adesivos Super Glue.
Permite secagem instantânea uma vez
borrifado sobre a junta a ser colada.
Embalagem em spray de 250ml

Unitário

R$85,00

Tubos de Lixa para Robo Sander
Tubos de lixa para reposição no Robo Sander.
Possui diâmetro de 1 e 2 polegadas e granas de 80
e 120 Mesh.

Unitário
Unitário

R$45,00

R$15,00

Ferramentas para
Inlay

Blocos em Pearloid
Blocos em pearloid para Les Paul.

Robo Sander
Fe r ra m e nta p a ra t ra n sfo r m a r s u a
furadeira de bancada em uma lixadeira de
rolos. Possui duas medidas: 2 e 1 pol com
rolamento e anel de cópia. Acompanha 2
rolos de lixas para cada diâmetro com
granas 80 e 120.

Unitário

Jogo

R$35,00

Kit Micro Blade
Jogo de ferramentas em aço cirurgico que
podem ser afiadas da forma que desejar. Útil em
execução de inlays, reparo de assento de
rastilho, nut e em qualquer local onde se
necessite de formões de pequeno tamanho.

R$220,00

Dot de Cavaco/Bandolim
Dots em barras com Ø4mm para cavaco e
bandolim. Barras com 330mm.

Unitário

Unitário

R$90,00

R$5,00

Kit Micromesh
Lixas de alta performance com costado
acolchoado em espuma. Nas granas
220/320/500/800/1200/1500/2000 Mesh.
Excelente para polimento de trastes,
escalas, vernizes, etc...Cada pad mede 11 x
9 cm.

Unitário

R$40,00

Inlays e Frisos

Gabarito de Rosetas
Side Dots em Alpaca
Barra de Ø1mm de alpaca para side dot.
Deixa acabamnto dourado e não oxida.
Barra de 330mm.

Unitário

R$5,00

Dispositivo para executar a marchetaria da roseta
no tampo de instrumentos acústicos. Construído
em alumínio naval, opera em conjunto com a Mini
Router para usinagem da cavidade ou também
com tupias laminadoras (basta furar a base
conforme sua máquina). Possui trava dupla e
regulagem fina do raio de ação. Os apoios
lateriais facilitam a movimentação durante o
trabalho diminuindo o stress e concentrando a
atenção na usinagem em si. Possibilidade de
abertura de diâmetro Ø40 a 200mm atendendo
qualquer instrumento acústico.

Unitário

R$280,00

Side Dots em PVC
Barra de Ø2mm de PVC branco para side
dot. Barra de 330mm.

Unitário

R$2,00

Mini Router

Marcação para Braço

Frisos em PVC Ivory

Dots de Ø6mm para marcação de braços
em guitarra e baixos. Jogo com 10
unidades

Frisos na cor original de Gibson Les Paul.
Medidas: 6,35 x 1600mm e espessura
1,5mm

Abalone
Madrepérola
Pearloid (plástico)

Unitário

R$65,00
R$65,00
R$20,00

R$15,00

Transforma sua Dremel numa micro tupia. Possui
led´s de alto brilho com interruptor iluminando o
trabalho a ser executado. De construção robusta ,
possui regulagem precisa de altura. Essencial em
trabalhos de inlay, lixamento de bordas, abertura
de canal de rastilho, nut e onde necessitar de
fresamento preciso e de pequeno tamanho.

Unitário

R$190,00

Kit de Fresas de Inlay
Fresas de metal duro com corte helicoidal
nos diâmetros 2, 1.5 e 1mm. Haste de 1/8
pol próprio para microretificas tipo
Dremel.

Conjunto

R$90,00

Classic Instrument Lacquer

Tingidores Mohawk

Verniz nitrocelulose da Mohawk para
instrumentos acústicos. Já vem pronto
para aplicação e não precisa de diluição.
Tempo de cura ao toque e secagem curto
( 1 hora e 48 horas ) Embalagem de 900ml.

Tingidores de qualidade internacional para
acabamentos refinados. Podem ser diluidos em
álcool isopropilico, thinner ou água. Embalagem
de 120 ml. Nas cores:

Unitário

R$180,00

Preto
Vermelho
Lemon Yellow
Raw Sienna
Burnt Sienna
Green
Yellow

Amarelo
Azul.
Mustard
Orange
Modern Mahogany
Brown Mahogany

Veja a tabela de cores no final do catálogo

Unitário

R$55,00

Fresa para Rosetas
Fresas de metal duro com corte helicoidal
downcut no diâmetro de 3mm. Haste de
3mm próprio para micro retíficas tipo
Dremel.

Unitário

R$75,00

Acabamento

Piano Lacquer
Verniz nitrocelulose da Mohawk próprio
para instrumentos de cor sólida (pintados).
Igual ao Classic porém incolor quando
curado. Mantém a cor original da pintura.
Embalagem de 900ml.

Unitário

R$180,00

Buffers
Discos para politriz em algodão cru e de flanela
para polimento e lustração respectivamente.
Dimensão: Ø400mm.

Unitário
Jogo com 4 discos

R$65,00
R$250,00

Grain Filler Mohawk
Selador de poros de madeiras como
mogno, cedro e outras madeiras de poro
aberto. De consistência cremosa, pode ser
passado a pincel e espalhado com espátula
plástica. Proporciona uma selagem
definitiva dos poros. De secagem rápida,
pode ser lixado em 20 minutos após a
aplicação. Produto a base d´água mas
pode ser usado em qualquer tipo de
acabamento. A cor do produto é a natural
(branca) e pode-se tingir na cor que
desejar. Embalagem de 250gr.

Kit

R$55,00

Linha Nitro em Spray
Seladora e vernizes nitro em spray.
Excelente para retoque ou pintura. A
seladora prepara a base para a aplicação
do verniz, deixando um acabamento
profissional.Vernizes nas opções alto
brilho, acetinado e fosco.

Vinyl sealer
Verniz Fosco
Vinyl Brilhante

R$95,00
R$95,00
R
,

Massa de Polir
Para polimento e lustro de tintas e vernizes com o
uso de politriz. Possui grana super fina. Dimensões
27 x 80mm. Em dois modelos: para polimento e
lustro.

Bege para polimento
Azul para lustro

R$15,00
R$15,00

Burn in Stick

Bico Aplicador
Bicos plásticos adaptáveis aos frascos de
Super Glue. Permitem aplicação precisa e
não entopem com facilidade. Embalagem
com 10 un.

Pacote com 10 un

R$10,00

Pipetas
Para dosagem de tingidores, tintas e vernizes
ou aplicação de adesivos. Nos volumes de 1 ou
3ml. Embalagem com 10 pçs.

Pacote com 10 un(1 ou 3ml)

R$15,00

Barras de resina da Mohawk para reparos
em tintas e vernizes. Basta escolher a cor,
derreter usando um ferro de solda com
ponta chata e aplicar no defeito. Depois é
lixar e polir. Outros tons podem ser obtidos
misturando as cores. Barras com 5cm
rendem inúmeros reparos.
Veja o video
youtube.com/watch?v=x-d9btPTImI
0001 - Clear
0007 - Medium Transparent Amber
0008 - Transparent Amber
0100 - Natural Transparent
0105 - Red Mahogany I
0202 - White
0206 - Light Walnut
0209 - Extra Dark Walnut
0224 - Black
0226 - Sheraton Mahogany
0227 - Dark Red Mahogany
0229 - Brown Mahogany
0240 - Colonial Maple
0246 - Red Mahogany II
0285 - Biscayne Red
0300 - New Fontana
0331 - Pickle frost
0337 - Golden Oak
0390 - Dark Cherry
0408 - Cherry
0415 - Light Golden Oak
1478 - Van Dike Brown
7020 - Dark Oak
L404 - Light Fruitwood

Bending Machine
Dispositivo para dobrar laterais de violões, violas,
cavaco , archtops e qualquer instrumento acústico.
Conta com regulagem de altura, manípulo com rosca
trapezoidal, sapatas de aperto da cintura removíveis
e o exclusivo sistema rotativo de conformação que
garante o perfeito assentamento da madeira no
molde. O sistema de encaixe do molde/sapatas
permite o setup rápido e sem complicações (basta
desencaixar o molde e substituir as sapatas da
cintura). Em conjunto com a manta térmica e o
control box é o sistema mais adequado e rápido para
conformação de laterais. Acompanha um molde para
violão clássico. NÃO ACOMPANHA O CONTROL BOX
E NEM A MANTA TÉRMICA QUE SÃO VENDIDOS
SEPARADAMENTE.

Preço Unitário

R$650,00

Veja a tabela de cores no final do
catálogo

Unitário

R$15,00

Dispositivos de Construção
Bico Aplicador de Ultra Definição
Bicos em silicone de vazão extremamente
pequena para aplicação da Super Glue com
precisão cirúrgica. Adaptáveis aos frascos de
Super Glue. Embalagem com 10 un.

Pacote com 10 un

Binding Jig
Dispositivo para abertura de canais de filete em
instrumentos musicais. Construído em aço inox, com
guias rolamentadas, possui movimento suave e
preciso para que o conjunto da tupia acompanhe o
perfil do tampo do instrumento. Em conjunto com o
berço de apoio e a fresa de binding permite abertura
dos canais de filete com extrema precisão.

R$20,00

Forma Violão Clássico, Dread ou OM

Burn in Balm
Creme de proteção para aplicação do Burn in
Stick. Protege as áreas vizinhas contra danos
no verniz ou acabamentos. Basta aplicar
sobre a área a ser preenchida.

Unitário

R$30,00

Forma em mdf com 50mm de espessura
para retenção da lateral do violão durante a
c o n s t r u ç ã o . Po s s u i p r e n s a i n t e r n a
abrangente, propiciando uma moldagem
perfeita da lateral.

Preço Unitário

R$320,00

Binding Jig

R$370,00

Berço de apoio

R$270,00

Suprimentos

Blank de Corpo
Tensor

Madeira selecionada e seca para confecção
do corpo de seu instrumento. Em diversos
tipos de madeira, tanto para guitarra como
para baixo. Todas disponíveis em 2 peças a
serem coladas pelo luthier. Medidas médias
do blank 500 x 360 x 50mm (medidas
variam em função do aproveitamento da
madeira mas sempre comportando o
instrumento. Casos especiais favor
informar).

Tensor de ação simpes e barra dupla. Para
guitarra e baixo.

Guitarra dupla ação
Baixo simples ação

R$35,00
R$35,00

Avental Musictools
Spoke Wheel
Porca para tensor para montagem no tróculo.

Unitário

R$20,00

Sucesso entre os alunos do 1º SP Guitar
Show. Nosso avental possui bolso frontal na
parte superior e estampa da planta do violão
modelo O’Brien. Fabricado em brim leve e
com alças cruzadas nas costas tirando o
desconforto de alças penduradas no
pescoço.

Preço Unitário

Marupá
Cedro Rosa
Ash
Mahogany

R$120,00
R$170,00
R$450,00
R$300,00

R$55,00

Blanks
Blank de Escala

Nut de Osso

Madeira selecionada para confecção da
escala de seu instrumento. Em diversos
tipos de madeira, tanto para guitarra como
para baixo. Medidas do blank (medidas
variam em função do aproveitamento da
madeira mas sempre comportando o
instrumento. Casos especiais favor
informar).:

Blank de osso para confecção de nut e rastilho.

4 x 11 x 60mm
6 x 11 x 65mm
7 x 12 x 70mm
4 x 11 x 100mm

R$10,00
R$12,00
R$15,00
R$15,00

Guitarra
Baixo

Blank de Braço

Bucha Passa Corda - Ferrule
Bucha para passagem de corda pelo corpo. Em
três versões: niquelada, cromada e latão.

Jogo com 6 un

R$25,00

Fita de Cobre para Blindagem
Fita adesiva de cobre em rolo de 5m com
45mm de largura.

Unitário 45mm
Unitário 25mm

R$65,00
R$40,00

Madeira selecionada para confecção do
braço de seu instrumento. Em diversos
tipos de madeira, tanto para guitarra como
para baixo. Medidas (medidas variam em
função do aproveitamento da madeira mas
sempre comportando o instrumento. Casos
especiais favor informar):
Guitarra
Baixo

Marfim
Hard Maple
Maple Flamed
Birds Eye Maple
Beech(Haia)
Pau ferro
Mahogany

750x100x20mm
950x100x20mm
Guitarra
R$100,00
R$150,00
R$450,00
R$450,00
R$150,00
R$150,00
R$100,00

Baixo
R$140,00
R$180,00
R$550,00
R$550,00
R$200,00
R$200,00
R$150,00

Ébano Especial
Rosewood
Maple/Marfim
Pau Ferro
Purpleheart
Bocote
Flamed maple
Birdseye maple

500 x 60 x 10mm
720 x 75 x 10mm

Guitarra
R$280,00
R$85,00
R$65,00
R$85,00
R$75,00
R$75,00
R$250,00
R$250,00

Baixo
consulte
R$130,00
R$110,00
R$130,00
R$120,00
R$120,00
R$300,00
R$300,00

Cores disponíveis do Burn´n´Stick

Cores disponíveis dos Tingidores Mohawk

Preto

Azul

Modern Mahogany

Vermelho

Burnt Sienna

Verde

Brown Mahogany

Orange

Cherry

Mustard

Raw Sienna

Lemon Yellow

Yellow
Observações sobre os Tingidores Mohawk
Os tingidores Mohawk são tradicionalmente usados na luthieria, tanto no tingimento de madeiras como de vernizes.
Devido ao uso de metil etil ketone (MEK) em sua formulação, possuem alta capacidade de penetração e secagem
extremamente rápida.
Entretanto, algumas recomendações devem ser seguidas para obter um alto desempenho no tingimento de madeiras.
1 - Lixamento perfeito: para um bom tingimento a superfície deve estar perfeitamente lixada. Quanto mais fina a
grana usada no processo, melhor será o tingimento, realçando os detalhes da madeira com perfeição. Riscos de lixa
tendem a absorver mais tingidor e deixam marcas escuras revelando os riscos da lixa. Seguir a gramatura da lixa (da
mais grossa até a mais fina) é imprescindível para que a superfície tenha um aspecto homogêneo. A decisão de qual
será a lixa mais fina depende do aspecto desejado no acabamento final (quanto mais alta a grana, mais fino o
resultado e quanto mais baixa, mais rústico).
2 - Cada caso um diluente: Puro, o tingidor resulta na cor deste catálogo. Tons mais escuros se obtém aguardando
a secagem e re-aplicando o produto. Cores menos intensas se obtém diluindo o produto. O diluente pode ser água.
álcool ou thinner. A diferença entres diluentes está no tempo de evaporação e consequentemente na penetração do
tingidor. Diluentes mais volatéis tendem a penetrar menos na madeira e os menos, como a água, penetram mais.
Essa característica deve ser levada em conta quando se faz tingimento em duas cores em madeiras figuradas.
Usando um diluente de baixa volatilidade, teremos alta penetração e, consequentemente, precisaremos lixar mais
para aplicação da segunda cor ( o que não é interessante). Desta forma, escolher o diluente poupará trabalho.
3 - Como aplicar?: Pode ser aplicado com boneca, pincel ou pistola. O método de aplicação depende do resultado
esperado. Aplicação com boneca de pano pode-se obter um bom resultado e trabalhar as cores em degradê,
sunburst e o que sua criatividade permitir.
4 - Cor final não é igual... e agora?: Dye Stains são tingidores transparentes. Portanto, existe uma interação com a
cor do fundo à qual ele é aplicado. Madeiras escuras como mogno, cedro rosa e outras mais, nunca vão ficar
amarelas usando um tingidor amarelo. O resultado será um tom de marrom. Mesmo madeiras claras interagem e
produzem leves tons diferentes. O ideal quando se pensar na cor final, é escolher a madeira que comporte tal cor e
efetuar testes. O catálogo acima, foi gerado a partir de amostras de uma mesma prancha de soft maple flamed. Essa
madeira é a que obterá resultados como os mostrados.

FAQs sobre Ferramentas
Serra de slots cegou? Tem jeito!!
Madeiras como ébano e jacarandá, são extremamente duras e eventualmente podem cegar sua
serra de slots. Como toda a serra, ela pode ser afiada facilmente com auxílio de lima agulha tipo
faca (de preferencia diamantada). Basta prender a serra na morsa e passar a lima seguindo a
inclinação dos dentes. Três passadas em cada dente são o bastante para o corte voltar ao normal.
Preciso lubrificar a lima de trastes para o trabalho ou armazenamento?
Não há necessidade. A lima funciona a seco e para guardar basta lavar em água limpa e secar com
pano. Caso deseje lubrificar durante o trabalho use água. Um copo com água ao lado do trabalho e
a imersão da lima de tempos em tempos melhora a sensação de corte e mantém a lima limpa
Para o que serve o Gabarito de Slots?
O gabarito de slots serve para posicionar a serra para corte dos slots usando o miter box. Além
disso tem mais três funções: usar em serra circular posicionando o corte, marcar a escala para
corte manual e checar braços entrastados (a largura do encaixe é de 3mm encaixando nos trastes
jumbo e possibilitando a conferência).
Posso usar o bloco de raiar para retifica de trastes?
A rigor não. O raio do traste depois de assentado é a soma do raio da escala mais a altura do
traste. Essa diferença é muito pequena mas suficiente para desgastar mais as pontas dos trastes
do que o necessário. Existem blocos especifícos para esse fim. Embora seja recomendável não
usar, alguns profissionais tem esse hábito. Fica a critério de cada um.
Uso taco de retífica de 25 ou 38mm?
Depende. Escalas com raio muito pequeno necessitam de blocos estreitos e o contrário pode-se
usar um bloco mais largo ganhando produtividade.
Para que serve o Fret Rocker?
Basicamente checa o alinhamento entre 3 trastes consecutivos. Possui 4 lados de comprimentos
diferentes para poder assentar sempre em 3 trastes independente da posição na escala. Uma dica
legal é usar o fret rocker durante a instalação. Ás vezes, uma ou duas marteladas a mais faz o
traste ficar mais alinhado diminuindo o desgaste na retífica.
Qual cola é melhor? Titebond 50 ou a original glue?
Cada adesivo tem sua finalidade especifica. Tanto a Tb50 qto a Original Glue tem as mesmas
caracteristicas de resistência diferenciando-se somente no Open Time - o tempo em aberto antes
de se unir as peças a serem coladas. A Tb50 tem o Open Time de 15 minutos o que propicia a
colagem de grandes áreas como tops e escalas. A Original Glue tem Open Time de 5 min e é
indicado para áreas de pequenas dimensões como frisos, cavaletes, reparos, etc.... Isso não quer
dizer que não se possa usar uma das colas em aplicações diferentes. Se conseguir espalhar a cola
original glue num top a ser colado em menos de 5 min o resultado será o mesmo. Neste caso, a
Tb50 evitaria uma corrida contra o relógio.
Com qual temperatura devo dobrar uma lateral de violão usando a manta térmica?
Madeiras de diversas espécies tem temperaturas diferentes para serem conformadas. Apesar de
diferentes, essas temperaturas são muito próximas. Por isso se faz necessário um controle rigido

da temperatura de dobra. Caso esse controle não seja rígido, corre-se o risco de danificar
permanentemente a madeira. Exemplo: Maple dobra facilmente com 90 °C e o jacarandá indiano
dobra com 120°C. Essa diferença mínima de 30°C é o suficiente para encanoar o maple,
inutilizando a madeira na maioria das vezes. Portanto manter um controle adequado para a manta
é primordial para o sucesso da construção. Termostatos eletromecânicos e outros dispositivos de
baixa precisão tem erro de 20 a 25°C e não são recomendados. Quanto a temperatura de dobra,
ela depende da espécie, da espessura e da orientação dos veios. Essas duas temperaturas citadas
acima são referencia para se determinar a temperatura de trabalho. A regra é: quanto mais
espessa mais temperatura será preciso, quanto mais resinosa a madeira idem. Como regra geral
pense que quanto menos melhor: menos temperatura, menos agua, etc...
Como usar o grampo de cavalete?
Existe o pensamento que grampo deve ser bem apertado para que cumpra sua função. Mas neste
caso não. Na colagem de cavaletes deve se ter o cuidado de apertar o suficiente para que o
cavalete assente no tampo sem que a pressão seja excessiva. Pressão excessiva no grampo pode
danificar o tampo, travessas e leque harmônico. Aperte o suficiente para que o cavalete assente no
tampo com uma ligeira pressão. A cola fará o seu papel.
Qual serra é melhor: 8 ou 10 polegadas? Cortando para frente ou para trás?
A rigor tanto faz. Se bem utilizada, a serra deixará o slot com 0,6mm como deve ser. O
comprimento da serra está mais relacionado ao costume do profissional do que qualquer outra
prerrogativa. Já o sentido do corte pode ter alguma influencia no resultado. Serras cortando para
trás mantém a lâmina sempre tracionada evitando seu flambamento e mantendo o corte dentro das
medidas requeridas. Mas existe também a adaptação do profissional á mudança no sentido do
corte. Portanto se esta habituado ao corte a frente peça a serra dessa forma. Como disse no início:
tanto faz. O que é mais importante é sentir-se confortável durante o trabalho.
Não tenho experiência com verniz nitro. Como devo aplicá-lo?
Antes de mais nada, se não tem experiência com nitro, sugerimos testar e praticar bastante. Como
todo processo de pintura, os equipamentos que possui tem grande influência no resultado final.
Portanto a referência a seguir pode ter variações de acordo com sua infra estrutura. Os vernizes
Mohawk são vernizes nitro de alto teor de sólidos e não existem produtos nacionais com a mesma
performance. Secam muito rápido e com dureza excelente, chegando muito próximo a dureza do
poliester e permitem retoques mesmo depois de muito tempo. Dependendo das condições
climáticas, o tempo de secagem entre demãos é de apenas 40 min. Para lixamento recomenda-se
esperar 24 horas. Seguindo essas premissas, pode-se aplicar 4 demãos finas e cruzadas
aguardando o tempo para o lixamento inicial com lixa 400 a seco. Este primeiro lixamento serve
para nivelar a camada inicial de verniz. Na segunda etapa mais 4 demãos finas e cruzadas e
lixamento a seco com lixa 600. E na etapa final mais 3 demãos cruzadas e lixamento úmido com
lixa 1200 e 2000 ao final. O instrumento estará pronto para o polimento. Lembre-se que a camada
final será proporcional ao numero de demãos. O caso acima refere-se a camadas finas que é o
padrão para verniz nitro. Lembre-se também que a qualidade do tratamento e lixamento da
madeira do instrumento é fator primordial para que, num acabamento fino, o instrumento apresente
a superfície nivelada e o espelhamento depois de polido tenha uma aparência uniforme.
Posso envernizar um instrumento com os vernizes spray da Mohawk?
Pode sim. A qualidade tanto do vinyl sealer como dos vernizes é a mesma do verniz em lata.
Embora não seja econômico, é muito fácil de aplicar. A grande vantagem desses vernizes em spray
é em retoques de áreas danificadas. Embora a finalidade seja essa, pode-se envernizar um
instrumento com 2 latas de spray para obter um acabamento fino.

