REFERÊNCIA EM FIXAÇÃO PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL
56 anos de histórias construídas.
Falar da nossa história nos enche de orgulho. Começamos em 1964 e, desde então, superamos desafios que
se tornaram maiores a cada ano. Seguimos à frente porque sempre tivemos comprometimento com o mercado,
compreendendo as necessidades dos clientes, capacitando nossos colaboradores e desenvolvendo produtos que
trazem maior produtividade e segurança aos empreendimentos.

3 Centros de Distribuição que
atendem o Brasil inteiro!
Alto volume a pronta-entrega e uma área total
de mais de 20 mil m², nossas unidades estão
estrategicamente localizadas em São Paulo,
Minas Gerais e Santa Catarina.

Laboratório de Testes e Desenvolvimento Walsywa
Desde nossa fundação, temos um laboratório dedicado para testes e desenvolvimento de produtos. Somos pioneiros
neste conceito e investimos em alta tecnologia, modernização e capacitação.
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SWAT

Serviço Walsywa de Atendimento e Treinamento
Conceito pioneiro e inovador, que teve seu início em 1980. Desde aquela época, o serviço atende clientes
por todo o Brasil, compartilhando conhecimento, referências e inovações – com duas unidades móveis,
melhoradas para treinar consumidores e parceiro.

CONSTRUÇÃO A SECO
A Walsywa foi a primeira empresa brasileira a lançar uma linha completa de parafusos para drywall. Além disso,
forneceu os fixadores para o primeiro empreendimento a utilizar a tecnologia no Brasil. Uma marca histórica como essa só
pode ser alcançada por quem é referência em Fixação para Construção Civil.

DRYWALL
Participamos do desenvolvimento do mercado de construção a seco oferecendo uma completa linha de produtos para
fixações em placas drywall e acessórios de instalação. Desde o início, nunca deixamos de investir em inovação – e o
resultado é um extenso e completo portfólio de soluções que são referência no setor.
PARAFUSO GN TROMBETA
PONTA AGULHA/BROCA
Destinado à fixação de chapas de gesso
acartonado em perfis finos de aço.
Disponível nas bitolas nº 6 / 3,5 mm (nos
tamanhos 25, 35, 45 e 57 mm) e nº 8 / 4,2
mm (nos tamanhos 63 e 70 mm).
Ponta agulha e broca, acabamento
fosfatizado preto.
Ponta Agulha (perfis até 0,7 mm) /
Ponta Broca (perfis de 0,7 a 2 mm)

PREGO GOLD/NIQUELADO
Prego Gold - Utilizado para fixação das tabicas.
Produzido em aço carbono temperado zincado
dourado com alta resistência à oxidação.
Disponível nas medidas 12 x 13 e 15 x 15.
Prego Niquelado - Utilizado para fixação de
perfis metálicos.
Produzido em aço carbono temperado revenido
em níquel.
Disponível nas medidas 15 x 15, 17 x 21, 18 x
27 e 19 x 36.

PARAFUSO FEIJÃOZINHO

ARAMES

Destinado à fixação de chapas
metálicas em perfis finos de aço ou
fixação de perfis entre si.
Disponível na bitola nº 7 / 3,8 mm,
no tamanho 11 mm.
Ponta agulha e broca, acabamento
fosfatizado preto.

Utilizado em diversas aplicações na
Construção Civil, principalmente para
suspensão em forros de gesso.
Acabamentos: galvanizado a fogo e
revestido em PVC.
Disponível nas medidas BWG 10, 16,
18 e 20 (galvanizado a fogo) e 18 e
20 (revestido em PVC).

PARAFUSOS LENTILHA METAL-METAL

Destinados à fixação de chapas metálicas
em perfis finos de aço ou fixação de perfis
entre si. Disponíveis nas bitolas nº 8 /
4,2 mm (nos tamanhos 13, 19 e 25 mm).
Acabamento zincado brilhante.
Ponta Agulha (perfis até 0,7 mm) /
Ponta Broca (perfis de 0,7 a 2 mm)
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FITA WALTAPE / FITA WALTAPE COM
LINHA CENTRALIZADORA

FITA WALTAPE PLUS

Utilizada no tratamento de juntas entre placas drywall em paredes e forros.
Composta por fios de fibra de vidro entrelaçados (formando uma malha 8x8),
com uma das faces autoadesiva. Fornecida em rolos de 48 mm de largura por
45 ou 90 m de comprimento.
Disponível também com linha centralizadora que permite proporcionar
igualmente a fita entre as placas, evitando o erro por aplicação.

Destinada para tratamento de juntas entre placas de drywall em paredes ou
forros. Seu principal diferencial é a malha 9x9, que vem com mais fios
que sua antecessora. Além disso, a fita azul conta também com 30%
a mais de cola, aderindo perfeitamente.
Fornecida em rolos de 48 mm de largura por 100 m de comprimento.

PATENTE

FITA PAPEL WALPAPER

FITA DE CANTO WALCORNER

Utilizada no tratamento de juntas entre as placas drywall em paredes ou
forros.
Composta por papel microporoso e microperfurado que facilita a saída do
ar, evitando a formação de bolhas.
Fornecida em rolos de 50 mm de largura por 150 m de comprimento.

Utilizada para reforçar cantos em paredes drywall.
Composta por papel microporoso com insertos metálicos inoxidáveis,
próximos à faixa central.
Fornecida em rolos de 50 mm de largura por 30 m de comprimento.

FERRAMENTAS
SKIL PARAFUSADEIRA ELÉTRICA DRYWALL 6520
Perfeita para os profissionais de drywall, a Parafusadeira
Drywall Skil é uma excelente opção para parafusamentos
e desparafusamentos, pois além de possuir alta resistência
ao pó do gesso, conta com um sistema de regulagem com
limitador de profundidade – que protege as placas e garante
perfeito faceamento do parafuso na chapa. Equipada com
design ergonômico e emborrachado, clip para trabalhos em
altura e cabo de 4 metros de comprimento, é a ferramenta
ideal para instaladores.
Versões 127/220 V + 2 anos de garantia.

PARAFUSADEIRA GSB 180 LI

PARAFUSADEIRA GSR 6-45 TE

A parafusadeira à bateria Bosch GSB 180 LI é ideal
para quem procura potência e autonomia de trabalho.
Equipada com a mais moderna bateria Bosch
ProCORE, que garante mais trabalho por carga que os
principais concorrentes.
Além de contar com o maior torque da categoria,
luz de LED e sistema eletrônico de velocidade, a
ferramenta é 100% intercambiável – garantindo
ótima performance e produtividade para execução
de trabalhos.

A Parafusadeira Bosch GSR 6-45 TE foi
desenvolvida para parafusamentos em drywall
e, graças ao seu potente motor de 701 W, pode
realizar parafusamentos em parafusos com rosca
de até 6 mm de diâmetro.
Além disso, ela conta com controle de velocidade
eletrônica, sistema de regulagem de profundidade
e embreagem de desconexão automática.
Indicada para uso industrial e trabalho intenso.
Versões 127/220 V + 2 anos de garantia.

SKIL MARTELO 750 W 1859

BROCAS SDS PLUS

Perfeito para profissionais da construção
civil e instaladores em geral, o Martelete
Skil permite perfurações com e sem
impacto, com função de cinzelamento.
Ideal para quem procura potência e
desempenho profissionais, é o único do
mercado que já vem com adaptador de
mandril, encaixe SDS e velocidade variável
com função reversa.
Versões 127/220 V + 2 anos de garantia.

Medidas nominais de 5 a 20 mm e de 1/4”
a 5/8” em vários comprimentos. Haste feita
em aço e com dupla hélice para facilitar a
remoção de pó. Pastilha de corte feita em
metal duro de alta resistência e com aflação
diferenciada.
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MEDIDOR A LASER GLM 20

TRENA A LASER GLM 40

Ideal para quem procura facilidade e
precisão. Com apenas um botão, o
Medidor a Laser GLM 20 é perfeito
para medições contínuas.
Além de possuir um alcance muito maior
que uma trena manual, o Medidor vem
equipado com um display iluminado, que
permite uma perfeita visualização em
locais abertos e claros.
Alcance de 20 m.

A Trena a Laser GLM 40 é a única da categoria
com memória de até 10 medições.
Ideal para trabalhos de medição contínua, cálculo de
área, cálculo de volume, Pitágoras simples, adição
e subtração.
Equipada com display iluminado com três linhas, que
maximiza a legibilidade.
A Trena ainda conta com proteções antichoque de
até 1 m, e contra poeiras e projeções d’água.
Alcance de 40 m.

MEDIDOR DE DISTÂNCIA GLM 50 C

NÍVEL A LASER GLL 2-12 G

Ideal para quem procura praticidade, já que
conta com conexão Bluetooth. O Medidor
de Distância a Laser GLM 50 C permite a
transferência de medidas diretamente para o
PC, tablet ou smartphone.
Perfeito para cálculos rápidos de área/volume,
nível e ângulos, o Medidor ainda possibilita o
armazenamento das últimas 30 medições.
Alcance de 50 m.

Desenvolvido para ambientes abertos ou
com muita luz, o Nível a Laser GLL 2-12 G
proporciona uma visibilidade até 4 vezes
melhor, graças à tecnologia de linha
laser verde.
Equipado com botão para todas as funções e
operação com interruptor deslizante, o Nível
ainda conta com proteção contra poeiras e
respingos d’água.
Alcance de 12 m.

NÍVEL A LASER GCL 2-15 + GANCHO + MALETA

NÍVEL A LASER GCL 2-15 G

Muito utilizado por instaladores de forro
de gesso, o Nível a Laser GCL 2-15
é ideal para quem busca praticidade e
desempenho. Além de oferecer pontos e
linhas cruzadas, o Nível ainda vem com
maleta, base magnética (que funciona
como suporte giratório, mantendo o nível
travado durante a rotação) e clipe de
teto. Equipado com trava de pêndulo, que
oferece maior vida útil ao equipamento.
Alcance de 15 m.

Com design robusto e acabamento emborrachado,
o Nível a Laser GCL 2-15 G garante perfeita
qualidade, proteção e durabilidade. Equipado
com tecnologia de linha laser na cor verde, o
Nível garante excelente visibilidade, mesmo nos
trabalhos em ambientes externos. Com linhas
horizontais e verticais, sistema de nivelamento
automático de até 4° - ainda conta com proteção
contra pó, respingos d’água e, portanto, é o mais
completo da categoria.
Alcance de 15 m.

STEEL FRAME
CHUMBADOR WB

CHUMBADOR CONCRETE BOLT

Utilizado para fixação das estruturas na
fundação (radier).
Medidas nominais de 1/4” a 1”, fornecido
com corpo roscado, porca, arruela e
presilha, acabamento zincado brilhante
e diâmetro da broca igual ao diâmetro
nominal do chumbador.
Acabamento zincado brilhante e aço inox.

Utilizado para fixação em concreto.
Medidas nominais de 1/4”, 3/8”
e 1/2”, com 60 a 120 mm de
comprimento.
Tratamento superficial organometálico
(500 horas de Teste Neutro de Salt
Spray – ISO 9227).

CHUMBADOR QUÍMICO WQI 44

CHUMBADOR QUÍMICO WQI 44 PLUS

Utilizado para fixação das estruturas na
fundação (radier), com prisioneiro roscado.
Resina viniléster de cura rápida, ideal para
fixação de corrimãos, escadas, guarda-corpos
e outros.
Disponível nas embalagens de 300 ml (para uso
com aplicador de silicone comum) e 345 ml.

Utilizado para fixação em bases maciças e ocas,
em furos secos, úmidos ou submersos.
Bicomponente em viniléster, de cura rápida,
aplicado com prisioneiros, barras roscadas e
vergalhões.
Disponível nas embalagens de 345 ml e 380 ml.
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PARAFUSO CAB. CHATA COM ALETA

Destinado à fixação de placas cimentícias em perfis
metálicos.
Disponível nas bitolas nº 8 / 4,2 mm (nos tamanhos
32 e 45 mm) e nº 10 / 4,8 mm (no tamanho 50 mm).
Com aletas de proteção para rosca.
Acabamento zincado brilhante ou organometálico
Dacromet.

PARAFUSO CAB. SEXTAVADA
Destinado à construção de
tesouras com perfis metálicos e
fixação entre perfis metálicos.
Disponível nas bitolas nº 8 / 4,2
mm (nos tamanhos 13, 16 e
19 mm) e nº 10 / 4,8 mm (no
tamanho 19 mm).
Acabamento zincado brilhante ou
organometálico Dacromet.

PARAFUSO LENTILHA
METAL-METAL LSF
Destinado à fixação de chapas metálicas em
perfis finos de aço ou fixação de perfis entre
si. Disponível nas bitolas nº 10 / 4,8 mm
(comprimento de 19 mm).
Acabamento zincado brilhante e Dacromet.
Ponta Broca (perfis de 0,7 a 2 mm)

NOVO

STEEL FRAME
NOVO

FITA WALTAPE CIMENTÍCIA

TELA WALTEX

Destinada para tratamento de juntas entre
as placas cimentícias em paredes, a fim
de manter a estabilidade do acabamento,
evitando trincas e fissuras.
Composta por fibras de vidro entrelaçadas
(formando uma malha), com uma das faces
autoadesiva.
Fornecida em rolos de 51 e 102 mm de
largura por 46 m de comprimento.

Destinada para reforço de fachada de
placas cimentícias, permitindo a aplicação
de massa (base coat) sob sua superfície.
Composta por fios de fibra de vidro
entrelaçados, com alta resistência à
alcalinidade.
Fornecida em embalagem com 4 rolos de
1 m de largura por 50 m de comprimento.

FITA WALFLASHING

NOVO

MEMBRANA HIDRÓFUGA
WALWRAP

NOVO

Destinada à proteção da estrutura,
formando uma barreira contra a água e
evitando a umidade.
Fabricada em polipropileno de alta
resistência.

Destinada à aplicação em aberturas de vãos
de portas e janelas, sobre a Membrana
Hidrófuga, a fim de promover a vedação na
união entre o perfil de aço e a janela.
Disponível em rolos de 10 cm x 10 m.

Disponível em rolos de 1,05 m x 50 m.

FITA DUPLA-FACE
Utilizada como base para fixação da
Membrana Hidrófuga, quando esta for
aplicada sobre a estrutura de aço do steel
frame ou sobre placas OSB.
Disponível em rolos de 1,5 cm x 20 m.

ESTRUTURA

PLACA OSB

PLACA CIMENTÍCIA

BASE COAT
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NOVO

FITA ADESIVA
TRANSPARENTE
Destinada a fechar as sobreposições
das camadas da Membrana Hidrófuga.
Disponível em rolos de 4,8 cm x 137 m.

NOVO

WOOD FRAME
PARAFUSO PLACA OSB
Destinado à fixação de placas OSB em
perfis metálicos.
Disponível nas bitolas nº 8 / 4,2 mm e
nº 10 / 4,8 mm (ambos nos tamanhos
32 mm).
Acabamento zincado brilhante ou
organometálico Dacromet.

PARAFUSO CHIPBOARD
Destinado à fixação de objetos leves em base
macia, como madeira, OSB, drywall, entre
outros.
Disponível nas bitolas 4,0 mm (no tamanho
45 mm), 4,5 mm (nos tamanhos 35, 45 e 60
mm) e 6,0 mm (no tamanho 80 mm).
Acabamento em zinco amarelo bicromatizado.

PARAFUSO PAINEL WALL
Destinado à fixação de painel wall em perfis
metálicos.
Disponível em rosca soberba nº 12 (Ø 5,5 mm)
no comprimento de 76 mm.
Acabamento fosfatizado.

FERRAMENTAS MANUAIS
APLICADOR DE FITAS DRYWALL

Ferramenta desenvolvida para facilitar a
aplicação em juntas e em paredes de fitas
drywall.
Durável e leve, tem cabo anatômico
emborrachado e suporta o corte da fita com
apenas uma das mãos, acionado por gatilho.
Comporta rolos com diâmetro interno de

NOVO

2” (51 mm).
Leve mais PRODUTIVIDADE para sua obra!

PERNA MECÂNICA

SERRA COMPASSO

CHANFRADOR

COMPASSO

SUPORTE P/
CARREGAR PLACAS

LIXA

PULSEIRA MAGNÉTICA

BIT PHILIPS

CORTADOR DE PLACAS DRYWALL

Seguro e preciso, auxilia o corte rápido, silencioso e sem sujeira
de placas de gesso.
É equipado com seis rolamentos, alça dupla e lâmina em aço
inox que garante uma longa vida útil.
Corte ajustável de 2 a 60 cm e lâmina de fácil instalação, que
dispensa a utilização de qualquer outra ferramenta.
Proporciona corte limpo, sem rebarbas ou poeira.
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NOVO

ELEVADOR DE PLACAS DRYWALL

Possibilita que o montador consiga sozinho: elevar,
posicionar e fixar placas de gesso acartonado na
construção de forros ou de paredes.
Suporta uma altura máxima de 4,2 m, placas de 65 kg
e painéis de até 1,20 x 4,85 m.
Proporciona máxima EFICIÊNCIA e SEGURANÇA na
execução da obra.

TESOURA PARA PERFIL AVIAÇÃO RETA

TESOURA PARA PERFIL ESQUERDA

TESOURA PARA PERFIL DIREITA
NOVO

ALICATE PRENDEDOR DE PERFIL PRO

ALICATE PRENDEDOR DE PERFIL

NOVO

SERROTE PARA DRYWALL
NOVO

BUCHAS
BUCHA FU

BUCHA OCO PE

BUCHA MU/MU-X

BUCHA UX

BUCHA WALTOG

BUCHA SNAPTOGGLE

BUCHA FU

BUCHA GKA

BUCHA DUOTEC

PÓLVORA
FERRAMENTA DTR-35
Desenvolvida para possibilitar
fixações em até 5 m de altura,
a DTR-35 elimina a necessidade
do auxílio de escadas ou
andaimes, fornecendo uma nova
e revolucionária experiência para
fixar pino no concreto, dispensando
o uso de furadeira, parafuso
e bucha.
De 2 a 5 vezes mais rápida que as
ferramentas tradicionais, é também
segura e silenciosa, garantindo
alta produtividade e conforto no
trabalho. Ideal para montagens,
suspensões e instalações.

PATENTE

FERRAMENTA DFG-40

PINOS PARA AÇÃO DIRETA

FINCAPINOS PARA
FERRAMENTAS DE AÇÃO DIRETA

FERRAMENTA PRA-10

PINOS PARA PISTÃO

PINOS COM ARRUELA CÔNICA

FERRAMENTA PRX-10

PINO CLIP

FINCAPINOS MAGAZINADOS
CALIBRE .27
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GÁS
FERRAMENTA NAJA Walsywa

LATA DE GÁS

Ideal para fixações de guias e montantes
de drywall, além de montagens e
suspensões de forros. Com alta
produtividade, permite a realização de
2.000 fixações por hora, sendo 1.000
delas com apenas uma lata de gás.

PINOS COM ARRUELA CÔNICA

Conta também com o
exclusivo Sistema Tiro
Rápido, que potencializa
ainda mais as fixações,
com a utilização dos pinos
montados como Clip e
Arruela Cônica.

PATENTE

PINOS CLIP

PATENTE

QUÍMICOS
SELANTE MS

SELANTE PU-40

SELANTE Walsywa – USO GERAL

Resina híbrida, veda e cola
diversos tipos de materiais como
calhas, espelhos, rodapés,
rodameios, fachadas, pias de
mármore, granito e outros.
Resistente à água e aos raios
UV. O selante mais completo do
mercado.

Selante monocomponente
à base de poliuretano,
possui elevada dureza e
elasticidade duradoura.
Pode ser pintado e é
recomendado para locais
de maiores dilatações ou
compressões das juntas
ou calafetação.

Produto acrílico
monocomponente à
base d’água, destinado a
selar pequenos espaços
(como trincas e fissuras),
esquadrias de alumínio ou
madeira (parte interna),
além da parte externa do
box do banheiro.

SILICONES

ADESIVOS

ESPUMA EXPANSIVA

Indicados para locais com alta umidade ou alta
exposição à água. Ambas versões disponíveis
nos modelos Branco e Transparente.

WA 230: Indicado para tubos
de PVC, madeira em concreto,
pisos de madeira, rodapés de
cubas cerâmicas ou de aço
inox em mármore e granito.

A Espuma de Poliuretano
Walsywa é indicada
para aplicações domésticas
ou profissionais em
assentamentos de
portas, janelas, aparelhos
de ar-condicionado,
preenchimento de juntas de
dilatação e espaços vazios.

Acético: Ideal para selar esquadrias e pias de
alumínio, partes externas de boxes de banheiro,
saunas, pisos e azulejos.
Neutro: Pias de mármore/granito, vidros
em geral, partes interna e externa de boxes
de banheiro, esquadria de alumínio ou
madeira, tubos de PVC e selagem
em placas OSB.

PU-D4: Indicado para
a indústria moveleira,
montagem de decks de
madeira, fixação de rodapés
e rodameios e assentamento
de revestimentos cerâmicos.

Central de Atendimento

19 3948 5230 / 0800 100 5024
Matriz Louveira
R. Humberto Pela, nº 198 • Bairro Leitão • Louveira • SP
Unidade Minas Gerais
Rod. Fernão Dias, s/nº • km 905 • Sentido São Paulo • Bairro Cubatão
Camanducaia • MG
Unidade Santa Catarina
R. Rubens Pedro Ribeiro, nº 115 • Loteamento Vila Ribeiro III
Bairro Nossa Senhora da Paz • Balneário de Piçarras • SC
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