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A Cornerstone Specialty Wood Products, LLC adicio-
nou uma Aparafusadora vertical para parafusos auto-
roscantes a sua gama  de produtos ResinDek®, o que pode
economizar até 40% nos custos de fixação.

Além da economia, a Aparafusadora vertical para
parafusos auto-roscantes:
� Reduz a fadiga de instalação com seu desenho ergonômico
� Fornece uma profundidade de parafusos

consistente com um controle melhor
� Pode ser montada facilmente
� Substituição das brocas rápida e fácil
� Garantia de 1 ano do fabricante
� Simplicidade na operação de recarga de

parafusos
� Inclui uma Caixa durável
� Centros de serviço em escala nacional (EUA)
� Funciona bem com os parafusos ResinDek® e

com os sistemas de fixação para estrados
metálicos*.

Em uma comparação os parafusos para
a Aparafusadora vertical para parafu-
sos auto-roscantes:
� Não se desequilibram
� Contam com os padrões de qualidade ResinDek
� Preços econômicos
� São fáceis de carregar
� Cores de acordo com o tipo de piso
� Uma garantia de 10 anos para os painéis e 

parafusos ResinDek

*Os parafusos dos sistemas de fixação para os estrados metálicos funcionam
melhor em vigas perfiladas de aço estrutural com espessura menor de 5 mm.
Depressões entre cristas com menos de 63,5 mm (2-1/2 pol.) de largura talvez
não funcionem com a emparafusadeira elétrica. Entre em contato com a
Cornerstone Specialty Wood Products para obter mais informações

Os sistemas de fixação agora
mais fáceis e mais baratos
Os sistemas de fixação agora
mais fáceis e mais baratos
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Aparafusadora Vertical de Parafusos Aauto-roscantes 

Aperte o parafuso de pressão do
adaptador.

Introduza a broca na extremidade
do cano de extensão.

Instale o acessório do parafuso,
assegurando - se de que esteja
assentado. Aperte a porca borbo-
leta até ajustá-la.

Tire o parafuso com uma chave
de fenda Phillips. Alinhe as mar-
cas do cabeçote com a guia mes-
tra para escolher o comprimento
adequado do parafuso. Para
apertar o parafuso, baixe o
cabeçote aplicando uma leve
pressão. Aperte o parafuso para
garantir que esteja ajustado com
a placa deslizante.

Mova a tira para a frente até que
o primeiro parafuso esteja alin-
hado com a broca. Isto permitirá
o avanço correto da tira depois
de se liberar o cabeçote. 

Para retirar a tira, passe-a através
do cabeçote.

Assegure-se de que a pistola este-
ja operando na modalidade “para
frente” (no sentido horário).
Senão, o parafuso não avançará e
a broca será danificada. 

Opere o interruptor para ligar o
motor e pressione o cabeçote
com força constante contra a
superfície de trabalho. Não tire a
ferramenta do trabalho até que a
embreagem se desconecte e a
broca se detenha, o que significa
um parafuso completamente
instalado. O próximo parafuso
ficará em posição quando retirar
a ferramenta da superfície de tra-
balho. Este instrumento possui
uma embreagem que detecta a
profundidade e que se desconec-
tará automaticamente, emitindo
um “clic” , o que significa um
parafuso fixado. 

Ajuste a profundidade do parafu-
so girando o ajuste de profundi-
dade. Consulte o gráfico mostra-
do na ferramenta para uma oper-
ação apropriada. 
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Por favor consulte os manuais da
ferramenta para detalhes e per-
guntas adicionais. 

Informação de segurança –
Isenção de responsabilidade
A operação e o uso seguro das ferramentas e seus acessórios é
importante! O uso desta deve estar de total acordo com as
instruções do fabricante. Consulte sempre o manual de operação
e verifique o equipamento de segurança necessário durante seu
uso.

Introduza a vareta interior no cen-
tro do adaptador da pistola.
Pressione até que a vareta se
assente em seu lugar. Deslize o
cano externo de extensão sobre a
vareta interna e prenda-o rosque-
ando-o ao adaptador da pistola.


