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PRODUTOS ASSOCIADOS
Brocas

Berbequim

Luvas

 Bomba de ar

Bucha FIX PLADUR
PCL516

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Rápido, Simples e Eficaz

✓ Suporta até 20 Kg por ponto de 
fixação

✓ Para Parafusos e Varão Roscado 
com diâmetro de 6mm

✓ Para fixações em ocos (pladur)

Descrição do Produto

Características

Bucha para fixações em pladur. Fácil e rápida de aplicar, cada bucha garante uma capacidade de carga de 

até 20 Kg por ponto de fixação.

- Aplicação rápida, simples e muito eficaz;

- Em 5 passos, a bucha está pronta a utilizar, garantindo uma capacidade de até 20 Kg por ponto de 

fixação;

- Rosca métrica da parte metálica para parafusos e varão roscado de 6mm de diâmetro;

- O espaço oco atrás da parede/substrato tem de ter um mínimo de 48mm para a parte metálica conseguir 

rodar e garantir uma fixação perfeita.

- Todo o tipo de fixações em paredes falsas (pladur);

- Fixação de armários, corrimões, prateleiras, suportes de TV, pequenos eletrodomésticos, pequeno                                                                                                                                          

    mobiliário suspenso, suportes de cortinados, entre outros.

(1) Fazer um furo com 13mm de diâmetro;

(2) Introduzir a bucha no substrato;

(3) Pressionar a peça plástica de forma a que a bucha fique fixa;

(4) Pressionar as duas alhetas de plástico para cima e para baixo até partirem;

(5) A bucha está pronta a utilizar, aplicando um parafuso ou varão roscado com diâmetro de 6mm.

Instruções de Aplicação

Campos de Aplicação

1.

4.

2.

5.

3.



Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as 
técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o 
fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Embalagens e informação logística Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte
Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

As Buchas PCL516 vêm embaladas em caixas de 

cartão.

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

051600060000 Bucha Nylon FIX PLADUR com Pf. M6 PCL516 30 Uni.


