
2) Operacionalização
I) Medidor de altura do cordão de solda

1- Posicione o medidor de profundidade 
na posição zero e aperte o parafuso. Após 
posicione o medidor de altura no cordão 
de solda. Para obter a medida correta o 
medidor deverá estar posicionado no topo 
do cordão de solda.

2- Posicione a parte lateral esquerda do 
gabarito na parede do material soldado 
e sobre o ponto de solda. Após posicione 
o medidor de altura até encostar na outra 
parede da peça. Essa medida representa a 
altura máxima do cordão de solda.

II) Medidor da espessura do cordão de solda

Posicione o gabarito entre as duas paredes 
da peça soldada e encoste o medidor de 
altura no cordão de solda. Essa medida 
representa a espessura do cordão de solda.

V) Medidor da profundidade

Defina o ponto zero e posicione o medidor 
na peça. Com o medidor de profundidade 
posicionado no cordão, será possível a 
leitura da  profundidade da mordedura.

III) Medidor da largura do cordão de solda

Posicione o gabarito em um dos cantos 
do cordão de solda e gire o medidor multi 
função até encostar no outro lado do 
cordão. Essa medida representa a largura 
do cordão de solda.

IV) Medidor do ângulo

Usando a escala principal e o medidor 
multi-função defina o ângulo necessário 
entre as peças a serem soldadas. Essa 
medida determina o angulo da solda.

VI) Medidor da abertura a ser soldada

Posicione o medidor entre as duas 
peças a serem soldadas. Essa medida 
representará o tamanho da abertura para 
preenchimento com o cordão de solda.

3) Importante
I) Para boa manutenção do gabarito de 
soldagem procure guarda-lo no estojo de 
proteção. Nunca misture o gabarito com 
ferramentas comuns;

II) Não limpe o gabarito com produtos 
químicos;

III) O gabarito não deve ser usado como 
ferramenta, somente como medidor.
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