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A armadura de combate à punção TREJOR é uma eficaz e conveniente alternativa para o uso de 

conjuntos transversais com barras ou estribos. 

O acúmulo de armaduras nas regiões dos nós dificulta a sua montagem e o processo de 

concretagem, tornando mais difícil garantir a segurança nessas regiões. A armadura de 

combate à punção TREJOR, formada por Conectores com Cabeça Dupla ligados a vergalhões 

que garantem seu espaçamento, simplifica e agiliza essa montagem.

Os Conectores de Punção TREJOR podem ser utilizados antes da montagem das armaduras 

protendidas e armadas ou posteriormente a elas, o que facilita sobremaneira sua instalação.

Os Conectores de Combate à Punção TREJOR também podem ser utilizados na fabricação de 

lajes ou pré-lajes pré-moldadas. Produzidos sob medida, a partir do projeto do cliente, estão 

disponíveis com diâmetro externo de 6,3mm a 32mm e comprimentos a partir de 110mm.

Conectores de
Combate à Punção

Conectores de Punção TREJOR – Anterior à armadura 

Conectores de Punção TREJOR – Posterior à armadura 
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• Condições mecânicas mais eficientes que as demais alternativas do mercado;
• Pinos forjados isentos de solda estrutural;
• Facilidade de instalação, mesmo após a montagem de toda armadura passiva ou ativa;
• Menor custo de instalação.

Diagrama Típico de Forças

Resistência dos Pinos
de Punção TREJOR

Arranjo dos Conjuntos

Vantagens:
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TREJOR

TREJOR

• Acessórios de Movimentação

• Emenda de Elementos Pré-Moldados

• Fixação de Painéis

• Sistemas de Içamento

• Contraventamento de Painéis

• Conector de Combate à Punção
• Continuidade de Armadura

• Insertos Metálicos

• Tilt-up

• Manutenção de Fachada

• Fixação de Painéis Alveolares

• Apoio para Lajes Alveolares

• Continuidade de Armadura de Parede

Tel.: (11) 2914-0535
E-mail: comercial@trejor.com.br

www.trejor.com

Administração e Expedição
 
Av. Presidente Wilson, 2987 - Mooca - São Paulo - SP 
CEP: 03107-002

Fábrica
 
Av. Presidente Wilson, 2501 - Mooca - São Paulo - SP 
CEP: 03107-002

SOLUÇÕES E PRODUTOS TREJOR


