
APLIWELD® Secure+
Formato pastilhas

A soldadura 
exotérmica eficiente

PREVENÇÃO
DE RISCOS
LABORAIS

CONEXÕES
PERFEITAS

REDUÇÃO DE
CUSTOS  DE
OPERAÇÃO



Mais informação: 

As redes de terras e as suas ligações 
devem perdurar durante toda a vida útil de 
um edifício. A tecnologia do sistema  
APLIWELD® Secure+ assegura este 
objetivo superando o resultado de outras 
soldaduras e de técnicas tradicionais com 
as ligações mecânicas.

A soldadura exotérmica eficiente
APLIWELD® Secure+

Fácil de usar.

Método fechado que evita 
erros e más praticas.

Ligações perfeitas.

LIGAÇÕES
PERFEITAS

REDUÇÃO DE
CUSTOS

O inovador formato em pastilha de APLIWELD® Secure+ gera uma grande poupança 
em custos de armazenamento e proporciona poupanças operacionais o que permite:

APLIWELD® Secure+
uma única referência para todas as cargas

Soldadura tradicional 

Realizar todos os tipos de união com 
uma ou várias pastilhas, eliminando 
a necessidade de várias referências.

Otimizar a rotação de stock e 
eliminar stocks obsoletos.

Não absorve humidade, pelo que 
evita a caducidade de stocks.

Uma taxa de ignição superior a 99% 
evitando perdas de material.

A diminuição do desgaste dos 
moldes por menor choque térmico.

Redução de resíduos em obra ao 
finalizar os trabalhos.

Facilita a abordagem em projetos 
imprevistos.

Múltiplas referências 
de carga em pó 



A soldadura exotérmica eficiente
APLIWELD® Secure+

As pastilhas e iniciadores de APLIWELD® Secure+ não contêm material 
inflamável (temperatura de ignição superior a 900° C). Esta característica, 
unida ao disparo eletrónico remoto ativado por Bluetooth evita:

Riscos de projeções e queimaduras.

Riscos de ignições indesejadas e inesperadas.

Riscos de armazenamento.

APLIWELD® Secure+ estabelece um novo standard de 
segurança ao superar as limitações técnicas e riscos 
de outras soldaduras exotérmicas.

PREVENÇÃO 
DE RISCOS 
LABORAIS 

NÃO INFLAMÁVEL
NÃO EXPLOSIVO

NTP1028: segurança em soldaduras 
aluminotérmicas de cobre. 

Mais informação: 



A soldadura exotérmica eficiente
APLIWELD® Secure+

APLIWELD® Secure+ Selector proporciona as referências e 
quantidades de material necessárias através de um 
simples processo:

SOFTWARE
APLIWELD
SELECTOR

APLIWELD® Secure+ Selector é a nova ferramenta de 
prescrição para qualquer projeto com soldadura 
exotérmica.

Selecionar o/os tipos de condutor.

Selecionar o tipo de união

Indicar:

- Sistema de medida (mm2 / AWG).
- Secções de cada condutor.
- Numero de soldaduras a realizar.

Repetir o processo se existirem outros tipos de união 
a realizar ou, guardar o projeto.

CLIQUE AQUI PARA ACEDER 
AO SOFTWARE

VÍDEO APLIWELD
SECURE PLUS

VÍDEO
MOLDE MÚLTIPLO

VÍDEO
MOLDE SIMPLES 

Mais informação: 



Siga-nos em:

APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
Parque Tecnológico de Valencia          

 C/Nicolás Copérnico, 4  - 46980 Paterna (Valencia), ESPANHA.

 (+34)961 318 250 atsa@at3w.com at3w.com

SOLDADURA
EXOTÉRMICA

REDES
DE TERRA

SOBRETENSÕES
PERMANENTES 

SOBRETENSÕES 
TRANSITÓRIAS 

PARA-RAIOS E 
ACESSÓRIOS

DETETORES LOCAIS 
DE TROVOADAS


