IMPRESCINDIBLE EN UNA
CAIXA D’EINES
Si t´agrada fer tu mateix les reparacions
a casa, cal que tinguis una senzilla caixa
d’eines perquè puguis fer reparacions de
bricolatge o tallar una petita emergència
domèstica.
No es necessita una gran quantitat d’eines
per a d’emprendre les incidències més habituals, amb aquest petit grup que enumerem a continuació serà suficient.

Recorda: Bricolatge és l’estalvi i la
satisfacció de fer-ho tu mateix

Si tens algun dubte en temes de bricolatge, consulta als
professionals de les Ferreteries Agremiades de Catalunya

IMPORTANT !!!
Sigues previngut i recorda guardar les eines on els nens no puguin accedir. L’ús de
guants, a més de protegir les teves mans,
farà més ferma l’adherència de tornavisos,
alicates i
martells.

Si vols més informació

www.gremideferreteria.org

Abans de començar amb la nostra llista
d’eines bàsiques et recomanem que aquelles que compris siguin de qualitat, durables i resistents, en cas contrari el més
segur és que estalviïs avui però hagis de
tornar a invertir en un futur pròxim per
comprar el mateix.

EINES BÀSIQUES
MARTELL
És una eina fonamental que ha
d’estar en tota llar. Has de tenir
més d’un. Un més petit per a les
tasques més bàsiques i un altre
a ser possible d’orelles, que ens
permet clavar però també retirar els claus.
TORNAVISOS
Pots optar per un joc complet
de tornavisos o multi eines amb
caps intercanviables amb diferents puntes que puguin adaptar-se als diferents tipus i mides
de cargols.
És important tenir com a mínim
dos, un pla i un altre d’estrella.
ALICATES
Aquesta eina facilita l’agafada
de gairebé qualsevol cosa, de
manera que un de mida mitjana no pot faltar a la teva caixa
d’eines.
A més de per tallar cables, filferros i varetes metàl·liques, serveixen per subjectar i fixar objectes. L’ideal és tenir almenys
dos, un universal i l’altre pla.
ALICATES PELACABLES
També és important disposar
d’un alicate pelaclabes per a
les tasques d’electricitat.
CLAU ANGLESA
Imprescindible per a manipular
femelles. Millor si tenim dos de
mida diferent, ja que en treballs
de fontaneria podríem necessitar-les.

¿QUÈ NO POT FALTAR A LA
TEVA CAIXA D’EINES?
ALTRES EINES
TENALLES
Són útils per extreure o subjectar
claus i tallar filferros i objectes de
metalls tous.
ESPÀTULA
Servirà per aplicar pastes i eliminar
paper pintat, pintura, etc.
CÚTER
Molt pràctic per a tallar diversos tipus de materials.
LLIMA-RASPA
És convenient tenir una amb un cant
arrodonit per a polir o llimar vores.
CINTA MÈTRICA
Aquesta eina és essencial, ja que tenir les mesures exactes és de gran
importància en tota reparació que
facis a la teva llar, el de tres metres
de llarg és l’ideal.
NIVELL DE BOMBOLLA
Ajudarà a assegurar-te que els quadres, les barres de les cortines, prestatges i tot allò que necessiti anar
subjecte a la paret estigui recte i ben
equilibrat.

Tenint les eines anteriors, ja podem fer qualsevol
petita reparació o obra a casa. Però també seria
bo tenir a la nostra caixa d’eines diferents articles
com cola, cargols, femelles, tacs, claus de ganxo,
claus, hembrilles, etc. Per exemple, els cargols i
tirafons s’usen per subjectar o fixar algun acoblament. Les claus de ganxo i tacs ens serviran
per penjar quadres o miralls a les parets i paper
de vidre. Cinta tefló que s’utilitza per evitar fuites
d’aigua en canonades o claus de pas. Cinta aïllant
negra utilitzada per enrotllar cables elèctrics i evitar curts circuits.

