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Malhas de Solda GootWick 
Original vc Fake

Neste PDF vamos falar um pouco sobre a Malhas de 
Solda GootWick Original vs Fake, para que você possa 
conhecer a diferença e evitar a compra de uma malha 
falsa. 
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Mostramos como exemplo duas malhas do mesmo tamanho, 
tanto uma quanto a outra tem 1,5m de cumprimento e 2.0 de 
largura, na original a embalagem menor a malha fica melhor 
alojada no centro da embalagem facilitando o 
armazenamento e aumentando a vida útil. A qualidade da 
impressão da malha Fake é visivelmente diferente frente a 
uma malha original.
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Nesta imagem você pode ver melhor o armazenamento 
da malha na embalagem

Quando for comprar uma malha Goot Wick, com estas 
imagens vai ser fácil de verificar se a malha que você 
está comprando é Original ou Fake.
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O mais importante é a qualidade da malha, na imagem você 
consegue apreciar a diferença de cor das malhas sendo a 
original mais clara mostrando assim a qualidade do fio de 
cobre. O fio de cobre da malha original é mais fino e 
entrelaçado “NÃO ESTANDO MUITO APERTADO” 
conseguindo assim absorver melhor o estanho, a malha 
Fake é justamente o contrario, fio de cobre de ma qualidade, 
mais grosso e entrelaçado apertado, isso impede a 
absorção do estanho na malha dificultando a limpeza.
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Distribuidor com Boca de Aço Inoxidável.                          
Um adaptador original da Goot Wick ótimo para 
trabalhar. Evita queimar as mãos ao aquecer a malha 
com o ferro, mais conforto e melhor armazenagem da 
malha.
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Se você tiver dificuldade em encontrar malha de GootWick 
original, outra malha de boa qualidade que encontrei é a da 
Relife, que atualmente esta sendo fácil comprar.

universotecnico.com

https://universotecnico.com
https://universotecnico.com


Se você gostou do conteúdo e gostaria de receber mais 
informações sobre ferramentas, basta entrar no link que vou 
deixar a baixo e se cadastrar!!!
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Click aqui para se cadastrar
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