
AUXILIAR DE PROMOTORIA PINTOR

EDIÇÃO 2019

MP SP 2019



 

 
2 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

Quem Somos 

A Domina Concursos, especialista há 4 anos no desenvolvimento e comercialização de 

apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem como foco tornar simples e eficaz a forma 

de estudo. Com visão de futuro, agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com 

reconhecimento no segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem estar do cliente. Atua com concursos públicos federais, estaduais 

e municipais. Em nossa trajetória, já comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e 

impressas. E esse número continua aumentando. 

 

Missão 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas informações de 

editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores práticas, com soluções inovadoras, 

flexíveis e de simples utilização e entendimento. 

 

Visão 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para Concursos 

Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

Valores 

 Respeito ao talento humano 

 Foco no cliente 

 Integridade no relacionamento 

 Equipe comprometida 

 Evolução tecnológica permanente 

 Ambiente diferenciado 

 Responsabilidade social 
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Não é permitida revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa, independente de 

manter os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja 

disponibilizado o material (link de download, envio via correios, etc.) 

 

Caso haja descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, será buscado em nosso banco de dados as informações do 

autor e repassadas para autoridades competentes. 
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Utensílios De Pintura 

Ferramentas E Utensílios De Pintura 

Se você possuir as ferramentas e os utensílios adequados, o trabalho será menos moroso e exigir-
ihe-á um menor esforço, permitindo-lhe assim obter, mais facilmente, bons resultados. O 
equipamento apresentado na imagem abaixo é o necessário para realizar apenas trabalhos de 
pintura e de aplicação de papéis de parede. 

Com uma prancha e duas escadas comuns ou duas escadas de dois degraus de construção caseira 
poderá improvisar um andaime. 

Ao comprar o equipamento necessário, compensa, por vezes, despender um pouco mais de dinheiro, 
pois, com frequência, uma economia de poucos reais não justifica a compra de ferramentas de 
qualidade inferior. 

 

Ferramentas Para Pintura E Acessórios Para Pintor 

Ferramentas Para Pintura 

Todo O Trabalho De Pintor Precisa De Ferramentas Para Pintura E Alguns Acessórios. 

– aguarrás de boa qualidade 

– escada 
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– fita crepe 

 

Ferramentas para pintura 

– caçamba 

– pincéis, rolos e trinchas 

– lonas plásticas 

– lixas para ferro e madeira. 

– panos 

– produtos de limpeza tipo multiuso 

– jornais para proteção da superfície dos móveis 

– pano e estopa para limpeza 

– thinner 

Equipamento Para Pintura Eletrostática 

Clique Nas Imagens Para Ampliar 

Para quem deseja realizar a pintura de equipamentos ou objetos metálicos, o equipamento de pintura 
eletrostática é a alternativa mais indicada, uma vez que esta tecnologia oferece diversos benefícios e 
vantagens, como a durabilidade, por exemplo. 

O equipamento de pintura eletrostática permite que peças, como chapas de alumínio, por exemplo, 
não tenham sua flexibilidade prejudicada e que sua eventual movimentação ou ajuste de ângulo ou 
formato danifiquem a pintura. Isto ocorre devido à tinta utilizada, quando em pó, e ao sistema de 
pintura, que consiste na formação de um campo elétrico entre o bico do equipamento de pintura 
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eletrostática e o objeto a ser pintado, o que faz com que a tinta seja atraída eletrostaticamente à 
superfície, garantindo sua adesão. 

Vantagens 

Há ainda uma série de vantagens oferecidas pela pintura eletrostática a pó, como: 

 Economia de tinta: além da ótima aderência, a aplicação é feita geralmente numa única camada, 
além do fato de que o pó que não fica no objeto pode ser reutilizado; 

 Alta resistência mecânica e química: a corrosão, impacto e exposição ao sol, por exemplo; 

 Preservação ambiental: a tinta apresenta mínima agressão e ainda dispensa o uso de solventes. 

Pintura Líquida 

Há a possibilidade de se utilizar o equipamento de pintura eletrostática com tintas líquidas que, 
apesar de possuir algumas diferenças, como o uso de solvente, também apresenta benefícios. 

 Diversidade de aplicação: a pintura eletrostática líquida pode ser empregada também em peças de 
madeira e pedras, entre outros; 

 Resistência à corrosão; 

 Custo reduzido. 

Comprar Equipamento De Pintura Eletrostática 

Como em toda atividade em que se preze e busca a otimização do resultado, eficiência do serviço e 
durabilidade da obra, optar por um equipamento de pintura eletrostática de qualidade reconhecida é 
fundamental. 

É por isso que a mairless oferece equipamento de pintura eletrostática, com tecnologia italiana, que 
além da qualidade comprovada, apresenta ainda excelência técnica e uma vida útil prolongada.  

Fundada em 2002, a mairless se consolidou no mercado pela constante valorização à qualificação de 
seus profissionais e ao bom atendimento aos seus clientes, preocupando-se em oferecer sempre as 
melhores soluções e tecnologias para a construção e indústria. Entre em contato e solicite um 
orçamento. 

Para Saber Mais Sobre Equipamentos Para Pinturas Eletrostáticas 

 Pipeta pasteur de 3 ml 

Pipeta de plástico para dosagem de catalisadores, endurecedores e diluentes. 

In stock  

0,11 € tax incl. 

0,11 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

 Haste misturadora 

Vara misturador de plástico descartável para tintas, resinas, gelcoats, topcoats, adesivos, mástiques, 
etc. Tamanho: 20 cm 
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In stock  

0,22 € tax incl. 

0,22 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Copo de plástico, para misturas com tampa 

Copo de plástico par fazer misturas de todos os tipos de resinas, tintas, gelcoats, vernizes, mástiques, 
adesivos, etc., resistente a produtos químicos e solventes. Incluem escala volumétrica para medições. 

Product Available With Different Options 

0,48 € tax incl. 

0,48 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Pincel Plano Para Resinas E Gelcoats Cabo Plástico 

Pincel plano com cabo de plástico para aplicação de resinas, gel coats e top coats de poliéster e 
viniléster, epóxi...foram limpos com acetona ou metiletilcetona. 

In stock  

0,56 € tax incl. 

0,56 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Cânula estática de mistura para cartuchos adesivos crestabond m7 x 50 ml 

Cânula plástica, de mistura estática, para cartuchos de 50 ml de crestabond m7.descartável depois de 
cada uso. 

Out of stock  
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0,83 € tax incl. 

0,83 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Cânula estática de mistura para cartuchos adesivos crestabond m7 e pp-04 x 50 ml 

Cânula plástica, de mistura estática, para cartuchos de 50 ml de crestabond m7 e pp-04.descartável 
depois de cada uso. 

In stock  

0,83 € tax incl. 

0,83 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



                 UTENSÍLIOS DE PINTURA 

 

 
7 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

  

Substituição do rolo rar de 100 mm 

Substituição do rolo rar de 100 mm ideal para aplicação de resinas de tipo termoestável de poliéster e 
viniléster, uretano-acrilato e epóxi. 

In stock  

0,85 € tax incl. 

0,85 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Cânula estática de mistura para cartuchos adesivos crestabond x 400 ml 

Cânula de mistura plástica do tipo estático para cartucho de adesivo crestabond de 400 ml.descartável 
depois de cada uso. 

In stock  
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0,95 € tax incl. 

0,95 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Lixa mirka abranet tipo malha (ø: 150 mm) 

Lixa para máquina orbital de diâmetro 150 mmgraças ao seu inovador sistema de escovamento de 
material, não levanta poeira durante a usinagem do compósito. 

In stock  

1,12 € tax incl. 

1,12 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Alça rolo de espuma tipo poro de 11 cm 

Punho plástico com haste metálica para rolo de espuma tipo poro de 11 cm de largura. 

In stock  

1,30 € tax incl. 

1,30 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Cânula de mistura para adesivo sikafast 5215nt x 50 ml 

Cânula plástica de mistura externa paa o cartucho de 50 ml do adesivo sikafast 5215nt. 

Out of stock  

1,33 € tax incl. 
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1,33 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Substituição De Manga Rolo Rar 100 Mm 

Alça plástica de reposição para rolo rar de 100 mm. 

In stock  

1,71 € tax incl. 

1,71 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 
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Substituição Rolo Midi 30 Antigota 150 Mm 

Substituição do rolo de boa cobrição, ideal para aplicação de gel coats e top coats. Fbricaado com 
poliéster de alta qualidade.diâmetro 30mm para desempenho ideal.extremidade arredondada para cortar 
e evitar marcas.fabricado por termofusão, para evitar emendas.cabelo curto de terciopelo 4 mm, de cor 
branca. Medidas: 150 x 30 mm 

In stock  

1,80 € tax incl. 

1,80 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Substituição Rolo Flocagem De Espuma Para Pintura De Poliuretano 

O rolo flocagem de espuma é ideal para a aplicação de pinturas (top coats) ou esmaltes de poliuretano. 
Muito recomendado para a aplicação de pinturas mankiewicz de reparação de válvulas de pás eólicas e 
qualquer pintura de poliuretano de uso náutico ou geral. 

In stock  

1,98 € tax incl. 

1,98 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Substituição Do Rolo De Poliéster De Cabelo Longo, 100 Mm 

Rolo de fibras de poliéster para aplicação de resina, ideal para a fabricação de compósitos reforçados. 
Cabelo longo e faixas azuis. Ideais para aplicar topcoats & gelcoats.comprimento dos cabelos: 14 mm. 
Medidas: 100 x 30 mm 

In stock  

2,00 € tax incl. 

2,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Paus De Madeira Descartáveis 

Caixa de paus de madeira descartáveis (espátulas planas) para agitar as resinas ou com gel coats e 
misturá-los com os seus correspondentes catalisadores ou endurecedores, quando se realizam 
pequenas misturas. 
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In stock  

2,50 € tax incl. 

2,50 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Rolo rar100 de laminação (cabelo longo) 

Rolo ideal para a aplicação de gel coats, top coats e resinas de poliéster e viniléster, uretano-acrilato e 
epóxi. Por seu tamanho reduzido é ideal para uma grande variedade d eaplicaciones. Trata-se de um 
rolo amovível e para o que se pode comprar peças separadamente, mantendo a montagem ou manga. 

In stock  

2,51 € tax incl. 

2,51 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Mirka abralon lixa matizadora de grão 2000, ø: 150 mm 

Lixa de 150 mm de diâmetro para máquina orbital. É usada como lixa matizadora para obter alto brilho 
em processos de lixamento e matizes de superfícies niveladas ou contornadas. 

In stock  

2,55 € tax incl. 

2,55 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Mirka abralon lixa matizadora de grão 1000, ø: 150 mm 

Lixa de 150 mm de diâmetro para máquina orbital. É usada como lixa matizadora para obter alto brilho 
em processos de lixamento e matizes de superfícies niveladas ou contornadas. 

In stock  
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2,55 € tax incl. 

2,55 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Conjunto de 4 espátulas metálicas 

Jogo de quatro espátulas metálicas de diferentes medidas. Dimensões: 50, 80, 100 e 200 mm 

In stock  

2,78 € tax incl. 

2,78 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 
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3m™ virtua ap óculos de segurança-incolor pc ar 

Os óculos de segurança 3m™ virtua ap têm um estilo unissex elegante, que foi projetado para cativar os 
usuários de ambos os sexos. O design envolvente incorpora um protetor lateral para maior segurança e 
proteção. 

In stock  

2,79 € tax incl. 

2,79 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Cunha de plástico rígido para desmoldagem 

Cunha de plástico rígido ideal para desmoldes de peças ou moldes composite. 

Product available with different options 

3,00 € tax incl. 

3,00 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Conjunto de 5 espátulas de plástico 

Jogo de cinco espátulas de plástico rígido para a aplicação de mástiques. Ideais para a colocação de 
adesivos e rótulos. Dimensions: 5 x 100 mm 

In stock  

3,19 € tax incl. 

3,19 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

 Luvas de neoprene 

Luvas de neoprene totalmente impermeáveis para manipulação de resinas e solventes. 

In stock  

3,20 € tax incl. 

3,20 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Óculos de segurança flash azul pc antiabrasão 

Óculos de segurança antiabrasão de policarbonato. 

In stock  

3,35 € tax incl. 

3,35 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Jogo de 4 espátulas de construtor de plástico 

Jogo de 4 espátulas de construtor de plástico para as resinas de poliéster 

In stock  

3,40 € tax incl. 



                 UTENSÍLIOS DE PINTURA 

 

 
19 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

3,40 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Máscara autofiltrante cónica medop p-2 v0/vi 

A medop p-2 v0/vi é uma mascarilla autofiltran cônica e econômica para usos gerais. Usado para 
filtragem de pó e voláteis. 

Out of stock  

3,44 € tax incl. 

3,44 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

Pano De Microfibra 

Pano tecido à base de múltiplas microfibras com diferentes funções: limpeza, polimento e absorção. 
Costuras protegidas para não deixar marcas. Permite que a aplicação dou a mão. A opção mais 
recomendada para a limpeza final de superfícies polidas. 

In stock  

3,50 € tax incl. 

3,50 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 
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3m™ 501 restrição filtros s5900 

O 3m™ 501 restrição de filtros s5900 é usado para acoplar os filtros 5911, 5925 e 5935. Podem ser 
usadas com os filtros 3m™ série 5000 e o adaptador de filtros 603 para a proteção de partículas, ou 
com um filtro 3m™ série 5000 e um filtro para gases e vapores 3m™ série 6000, para aumentar a 
proteção contra partículas, filtro contra gases e vapores. 

In stock  

3,65 € tax incl. 

3,65 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Rolo de lã de 50 mm 

Rolos brancos profissionais de microfibra para todo o tipo de tintas, esmaltes, gel coats e resinas 
termofixas. Graças às microfibras utilizadas para a sua produção, os rolos de lã felpon permitem um 
acabamento uniforme. Diâmetro: 50 mm comprimento: 110 mm, 180 mm ou 250 mm 



                 UTENSÍLIOS DE PINTURA 

 

 
21 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

In stock  

4,63 € tax incl. 

4,63 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Garrafa flexível de 500 ml para solventes 

Garrafa flexível de plástico de 500 ml para dispensar solventes de limpeza como a acetona, 
metiletilcetona, etc. 

In stock  

4,90 € tax incl. 

4,90 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Rolo desaireador de lâminas de alumínio 

Rolo desaireador de alumínio ideal para compactação de laminados fabricados por contacto à mão com 
qualquer fibra de reforço e resina termoestável. 

In stock  

6,02 € tax incl. 

6,02 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Rolo desaireador de canto plástico 

Ideal para adaptar as fibras de reforço nos cantos, na fabricação de peças de compósitos em processos 
de laminação por contacto à mão. 

In stock  
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6,45 € tax incl. 

6,45 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Rolo desaireador de canto de alumínio 

Ideal para adaptar as fibras de reforço nos cantos, na fabricação de peças de compósitos em processos 
de laminação por contacto à mão. 

In stock  

6,45 € tax incl. 

6,45 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

https://www.castrocompositesshop.com/pt/ferramentas-equipamentos/1461-substitui%C3%A7%C3%A3o-de-espuma-para-rolo-de-110-mm.html
https://www.castrocompositesshop.com/pt/ferramentas-equipamentos/1461-substitui%C3%A7%C3%A3o-de-espuma-para-rolo-de-110-mm.html
https://www.castrocompositesshop.com/pt/ferramentas-equipamentos/1461-substitui%C3%A7%C3%A3o-de-espuma-para-rolo-de-110-mm.html
https://www.castrocompositesshop.com/pt/ferramentas-equipamentos/1461-substitui%C3%A7%C3%A3o-de-espuma-para-rolo-de-110-mm.html
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Substituição de espuma para rolo de 110 mm 

Substituição de espuma para rolo de aplicação de tintas.logitud do mercado de reposição: 110 mm 

In stock  

6,70 € tax incl. 

6,70 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

3m™ 4540+ roupa de proteção 

Graças à sua tecnologia de materiais dual premium, e a sua proteção homologada com a marca ce 
categoria iii de tipo 5/6, a peça de vestuário de protecção 3m™ 4540+ é ideal para aquelas aplicações 
em que se necessita de um alto nível de proteção e conforto. 

In stock  

6,75 € tax incl. 

6,75 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Luvas de látex 

Caixa de 50 luvas de látex de cor azul-marinho. Ideais para suportar resinas e solventes, acetona, 
metiletilcetona, etc. 

Product available with different options 

6,90 € tax incl. 

6,90 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

3m™ 5925 filtros de partículas 

Os filtros de partículas 3m™ 5925 protegem contra partículas sólidas e líquidas p2r. 

In stock  

7,00 € tax incl. 
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7,00 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

 Doseador de catalisador com distribuidor 

Doseador de polietileno com dispenser para catalisadores do tipo peróxido de metiletilcetona, 
acetilacetona, etc. 

In stock  

7,61 € tax incl. 

7,61 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Suporte para rolo de espuma tipo poro + 10 peças 

Rolo de espuma, de 11 cm de largura, ideal para resinas e tintas epóxi ou poliuretano. Também é ideal 
para todo o tipo de verniz poliuretano. O mango é reutilizável e em nossa loja estão também disponíveis 
apenas peças sobresselentes poro. 

In stock  

8,00 € tax incl. 

8,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 
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Substituição do rolo terciopelo cabelo curto, 100 x 17 mm para topcoats 

Substituição de cabelo curto para rolo terciopelo especialmente projetado para a aplicação de topcoats. 
Especialmente usado na fabricação do poliéster reforçado. Pode ser limpa com acetona, graças à sua 
haste de polipropileno. Sistema de encaixe por pressão. 

Product available with different options 

8,70 € tax incl. 

8,70 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

3m™ k113 máscara para partículas descartável 

A máscara descartável 3m™ série k100 é fabricada com componentes resistentes para fazer o trabalho 
duro. Proteção robusta e profissional a um preço acessível. 

In stock  
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9,75 € tax incl. 

9,75 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Luvas de nitrilo textura de diamante (50 unidades) 

Luvas de nitrilo 7 mm com textura de diamante. Máxima aderência. Máxima sensibilidade. Alta 
durabilidade. Resistência a produtos químicos. 

In stock  

9,90 € tax incl. 

9,90 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Pulverizador transparente com medida et bocal de metal 

Para a aplicação fácil de líquidos recipiente de cor natural, à prova de choque fácil de ler o nível de 
enchimento 

In stock  

10,00 € tax incl. 

10,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

3m™ 6051 a1 filtro para vapores orgânicos 

O filtro a1 6051 protege contra vapores orgânicos. 

In stock  

10,60 € tax incl. 
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10,60 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

3m™ óculos panorâmicos com ventilação direta de policarbonato 

Com um design fino e moderno, os óculos de segurança 3m™ 2890 combinam desempenho, conforto e 
estilo, uma vez que oferecem ao usuário um excelente campo de visão. 

In stock  

10,95 € tax incl. 

10,95 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 
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3m™ perfect-it™ perfect-ittm iii pano ultra-suave amarela (receberá 50.400) 

O pano ultra-suave amarela 3m™ perfect-it™ iii receberá 50.400 é um pano de limpeza para uso 
combiado com o abrilhantador ultra-fine plus, também disponível nesta loja. 

In stock  

12,38 € tax incl. 

12,38 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

Quick bodyprimer hs cinza pulverizador 500 ml 

Equipamento de altos sólidos flexível em spray para uso em metal (aço, madeira e plástico. Excelentes 
propriedades de preenchimento e como base aderente. Não adere sobre alumínio. 

In stock  

15,97 € tax incl. 

15,97 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Bomba para transferência de solventes tp-56 

Bomba de plástico para envio manual de solventes a partir de garrafas de pouca capacidade (25 l). 

In stock  

17,75 € tax incl. 

17,75 € tax excl. 
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 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

3m™ 6200 meia-máscara reutilizável 

Máscara para trabalhos com resinas que contêm voláteis, como estireno, metacrilato de metila, acetona, 
cloreto de metileno, etc 

In stock  

17,90 € tax incl. 

17,90 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 
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Balança digital até 5 kg, 1 g de precisão 

Balança com pilhas do tipo aa sobresselentes para pesar entre 1 e 5000 g de qualquer ge coat, resina, 
endurecedor, carga, pigmento e, em geral, qualquer produto para garantir os índices de mistura 
corretos. 

In stock  

22,50 € tax incl. 

22,50 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Massa de polir 7890f 

Massa de polir ideal para modelos ou moldes fabricados com resinas tipo de doença. 

In stock  

23,50 € tax incl. 

23,50 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Acessório de espuma para polir polishing foam pad 150x25mm yellow waffle 

Acessório de espuma para se adaptar ao prato de 150 mm de diâmetro de polidor mirka. Polishing foam 
pad 150x25mm yellow waffle é um acessório de espuma de densidade ou da dureza média em forma de 
waffle. 

In stock  

27,00 € tax incl. 

27,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

3m™ 4255 máscara ffa2p3 

Meia-máscara 3m™ 4255, de construção em uma peça em que os filtros se encontram integrados na 
própria máscara. Projetada para oferecer uma proteção eficiente contra a maioria dos poluentes, quer 
na fase de gás, vapor ou em combinação com partículas. 
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In stock  

27,00 € tax incl. 

27,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Boina de lã para polir lambswool pad pro 150 mm, 2 unidades 

A boina de lã lambswool pad pro 150mm grip é fabricada com fibras de lã da melhor qualidade. Estas 
fibras são projetadas para trabalhar nas condições mais alto nível de exigência. Muito utilizada no 
polimento de superfície de modelos mestrado ou moldes composite. 

In stock  

29,00 € tax incl. 

29,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Pistola manual para adesivos crestabond m7 e pp-04 em cartucho de 50 ml 

Arma metálica e plástica para aplicação manual de adesivo acrílico crestabond m7-05 e crestabond pp-
04 cartuchos de 50 ml. 

In stock  

29,00 € tax incl. 

29,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

Mirka polarshine 25 massa de polir fina 

Polarshine 25 é uma pasta para polir camadas de gel coat. É adequada para o polimento e a remoção 
de marcas de lixamento resultantes do lixamento com os produtos exclusivos mirka de grão 1000 ou 
mais finos. Adequada para a aplicação à máquina. 

Product available with different options 

29,45 € tax incl. 

29,45 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Mirka polarshine 35 pasta de polir grão médio 

Polarshine 35 é uma nova pasta de polimento basto desenvolvida para aplicações industriais e 
marítimas exigentes. Adequada para materiais tais como camadas de gel, spray e compósitos de alto 
brilho, etc., trata-se de uma massa mais eficiente que proporciona um alto brilho na superfície. Usando 
polarshine 35 conseguirá reduzir as fases de lixar. 

In stock  

29,45 € tax incl. 

29,45 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Mirka polarshine 10 pasta de polimento grão médio 

Polarshine 10 é uma pasta de polimento de grão médio foi especialmente desenvolvida para alcançar o 
melhor resultado, após lixamento com os produtos exclusivos de mirka. Polarshine 10 é adequado para 
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todos os sistemas de pintura e polimento de marcas resistentes em verniz. Polarshine 10 não contém 
silicone e pode ser usada em aplicações à mão ou à máquina. 

In stock  

32,17 € tax incl. 

32,17 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

3m™ 6200 meia-máscara reutilizável com retentores, filtros de gás e filtros de partículas 

Máscara para trabalhos com resinas que contêm voláteis, como estireno, metacrilato de metila, acetona, 
cloreto de metileno, etc fornecida com retentores de plástico para montar também filtros de partículas de 
fibra de carbono. 

In stock  

37,10 € tax incl. 

37,10 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

 new 

G mop 6" plato soporte con interfase amarilla para boinas de 150 mm 

In stock  

37,35 € tax incl. 

37,35 € tax excl. 

https://www.castrocompositesshop.com/pt/in%C3%ADcio/1963-g-mop-6-plato-soporte-con-interfase-amarilla-para-boinas-de-150-mm.html
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 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Pistola manual para adesivo sikafast 5215nt 

Pistola plástica manual para a aplicação do adesivo sikafast 5215nt em cartucho de 50 ml. 

In stock  

37,95 € tax incl. 

37,95 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

Zapatos con clavos para suelos 

In stock  

39,00 € tax incl. 

39,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

Rt2 torneira de ferro para tambor de 200 litros 

Torneira de ferro para envio de resinas, gel coats, pigmentos, etc., a partir de tambores de 200 litros. 
Resistente a produtos químicos. 

In stock  
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39,80 € tax incl. 

39,80 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Abrilhantador 3m™ extra fine plus (80349) 

Use 3m™ perfect-it™ extra fine plus depois do produto fast cut plus or xl ou como um único produto de 
polimento, para excelentes resultados. Este produto é projetado para qualquer trabalho de reparo de 
defeitos em pinturas e gelcoats. 

In stock  

39,95 € tax incl. 

39,95 € tax excl. 

 more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

Pistola manual para adesivo crestabond m1-20 black x cartucho de 50 ml 

Pistola de plástico para aplicação de adesivo de metacrilato crestabond m1-20 de cor preta em 
cartuchos de 50 ml. 

In stock  

41,00 € tax incl. 

41,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 
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Pistola manual para cartuchos crestabond m1 x 400 ml 

Pistola de metal manual com êmbolo central para empurre o cartucho coaxial onde está instalado o 
catalisador do crestomer e crestabond. 

In stock  

43,00 € tax incl. 

43,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Rodillo desairador de púas para suelos 

In stock  

56,00 € tax incl. 

56,00 € tax excl. 
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 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Pistola de metal manual para crestabond m7 x cartucho de 400 ml 

Arma metálica para aplicação manual de adesivo crestabond m7 em cartuchos de 400 ml. Relação de 
mistura 1:1 

In stock  

60,00 € tax incl. 

60,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 
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Tesouras manuais para corte de fibra de vidro e carbono 

Tesoura ergonómica para profissionais do corte e confecção. Materiais recomendados de corte: têxtil, 
couro, papel, papelão, materiais sintéticos, film, fibras especiais como o vidro e carbono, borracha, etc. 

In stock  

79,00 € tax incl. 

79,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Tesouras manuais para corte de fibra de aramida (kevlar) 

As tesouras de ergonomia especiais para o corte de tecidos de aramida (kevlar) kai 7240-as disponen 
de facas serrilhadas que permitem o corte destes tecidos de difícil corte, como kevlar®, nomex®, 
twaron®, technora®, etc. 

In stock  

97,60 € tax incl. 

97,60 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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3m™ 6800 máscara completa reutilizável 

A máscara completa reutilizável 3m™ é projetado para ser utilizado com os filtros 3m™ da série 2000 e 
os filtros 3m™ da série 6000, e oferece uma proteção de filtro contra as partículas, gases e vapores 
presentes em inúmeras aplicações industriais. 

In stock  

117,00 € tax incl. 

117,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Ec cutter "cortador de fibra elétrico para fibra de vidro e carbono" 

Projetado para cortar fibras de vidro e carbono sem esforço, de uma em uma. Corte de fibras de vidro e 
carbono materiais naturais, tais como: algodão, lã, couro, borracha, tapetes, papel de revestimentos de 
madeira 
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In stock  

122,00 € tax incl. 

122,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

Pistola de gravidade az3 hte2 com bico de 3.5 

Pistola de gravidade versátil, ideal para a aplicação de gel coats e topcoats. Vem com bico de 3.5 mm. 

In stock  

129,00 € tax incl. 

129,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

3m™ 6800 máscara completa reutilizável com retentores, filtros de gás e filtros de partículas 

A máscara completa reutilizável 3m™ é projetado para ser utilizado com os filtros 3m™ da série 2000 e 
os filtros 3m™ da série 6000, e oferece uma proteção de filtro contra as partículas, gases e vapores 
presentes em inúmeras aplicações industriais. 

In stock  

135,00 € tax incl. 

135,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 
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Add to compare 

  

Ec cutter serra elétrica para fibras de aramida 

Projetado para cortar sem esforço e de uma em uma fibras de aramida (kevlar® e twaron®, dyneema®), 
fibra de vidro e até mesmo carbono. 

In stock  

148,00 € tax incl. 

148,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Faucet de bronze de porta para bidões 

Faucet de bronze para tambores de 200 l para envio de todo o tipo de produtos químicos viscosidade 
média: resinas de poliéster e viniléster, epóxi, gel coats, etc. 
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Out of stock  

160,00 € tax incl. 

160,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Az3 hte-s impact arma de gravidade bico 1.3 

Um novo marco de air gunsa• pistola profissional para o acabamento de superfície• atomização ultra fina 
e homogênea através de uma maior abertura do leque.• partes em contato com o fluido em aço 
inoxidável• gatilho com maior sensibilidade• corpo cromado• acerto de fácil acesso também para 
pintores canhotos 

In stock  

197,00 € tax incl. 

197,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Eixo flexível de perfuração® fortiflex (9100-21) 

A perfuração fortiflex é uma ferramenta com uma precisão de alta qualidade que incorpora um potente 
motor suspenso (300 w), um eixo flexível patenteado para trabalhos duros, uma alça intercambiáveis de 
alta precisão. 

In stock  

235,54 € tax incl. 

235,54 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Az3 hte p. A. S. Inox concept arma de gravidade, bico 2.0 

Pistola de gravidade com copo pressurizada, uma ótima solução para aplicações com pinturas de alta 
viscosidade. A tampa do copo é de metal, mais forte e resistente a solventes. Gatilho de liberação lenta. 
Cabeça de ar, com melhor atomização e um leque mais largo e plano. Mini regulador de pressão de alta 
precisão 
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Out of stock  

247,00 € tax incl. 

247,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Mirka prós lixadeira pneumática 650cv 150mm 

A lixadeira pneumática - mirka prós 650cv ® (aspiração central) foi criada com funções inteligentes e 
com grande atenção ao detalhe, dando como resultado uma ferramenta de lixamento eficiente e eficaz, 
perfeito para os operadores profissionais. 

In stock  

280,00 € tax incl. 

280,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

Manta aquecedora de 0 a 90°c com isolamento 

As mantas de aquecimento industriais kuhlmann são o produto ideal quando se trata de aquecer, de 
forma segura e eficaz, elementos para uma temperatura específica. 

In stock  

395,00 € tax incl. 

395,00 € tax excl. 

 more 
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 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

Mirka deros 650cv 150mm lixadeira orbital elétrica 230v orbita 5.0 

A lixadeira elétrica rotorbital mirka® deros 650cv, com aspiração central e órbita de balanço de 5.0. É a 
mais lijera do mercado, versátil e adaptável a quase todo o tipo de superfícies. Mirka® deros 650cv vem 
equipada com um prato de 150mm, motor sem escobillar e sem fonte de alimentação externa. 

In stock  

420,00 € tax incl. 

420,00 € tax excl. 

 add to cart more 

 adicionar à lista de desejos 

Add to compare 

  

_________________________________________________________________________________ 
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Lixadeira mirka ps 1437 de prato 150mm 

A lixadeira mirka ps 1437 150mm é ideal para os trabalhos de acabamento final de modelos, moldes, 
peças de compósitos, etc., polidor mirka ps 1437 150 mm conta com um potente motor com alto torque, 
bem como com um interruptor progressivo e um seletor de velocidade de rotação que permite atingir a 
velocidade exata que requer a operação de polimento. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Referências de Conteúdo 

 
Nos termos da lei brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; 

Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; Os formulários em 

branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; 

Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 

oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; Os 

nomes e títulos isolados; O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.  

Caso não concorde com algum item do material, entre em contato conosco, para que seja feita uma 

análise e retificação se necessário. 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, muito menos garante a 

vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material é apenas um preparatório, é de 

responsabilidade do candidato estar atento aos prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução parcial do conteúdo, tendo 

em vista que as apostilas são digitais, e não há como efetuar devolução do material. 

 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material, por isso todo conteúdo é 
revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 
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WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

contato@dominaconcursos.com.br 

Rua São José, nº 645, sala 01, Pavimento 

Térreo, Ed. Jardim Germânica - Criciúma/ 

SC – Brasil/ CEP 88801-520 

(48) 3045-7745 
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