Buchas

Gesso cartonado

Bucha de Poliamida PCL 508
Descrição do Produto

CARGAS LEVES

Bucha produzida em poliamida (PA 6.6), especialmente desenhada para fixação de cargas leves em paredes
de gesso fino e materiais ocos.
Bucha de tamanho único que permite a fixação de painéis e placas de espessuras diferentes, a partir de 12 mm.

Substratos

Ideal para fixar

• Placas de gesso cartonado
• Paredes ocas finas

• Quadros
• Aparelhos elétricos
• Calhas de cortinas
• Candeeiros
• Condutas de cabos
• Rodapés

Gesso cartonado

Material
• Poliamida (PA 6.6)

Principais Vantagens
✓ Produzida em poliamida (PA6.6)
✓ Pode ser aplicado em placas de
diferentes espessuras
✓ Sistema de anti-rotação facilita a
instalação
✓ Adequado para uso com parafuso
aglomerado Ø4 x 60 mm

1. Fure o substrato

2. Insira a bucha no furo

4. Insira o parafuso na bucha e
efectue o aperto final com o
binário aperto recomendado

5. A bucha está instalada

3. Ajuste a bucha até estar
nivelada com o substrato

Procedimento de instalação
• Faça o furo com o diâmetro correcto na placa de gesso cartonado;
• Pressionar as asas da bucha e insira-as no furo;
• Insira a bucha com a ajuda de um martelo para assegurar que fica nivelada com a superfície;
• Insira o parafuso aglomerado através do dispositivo e aperte com o binário adequado.

Produtos Associados
Chave de Fendas
Brocas
Berbequim
Parafusos AGL
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Gesso cartonado

Dados técnicos

h nom = L

Medida = do x L

t fix

h1

h nom = L
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10x37

4 - 12

40

37

10

4x50

10x47

15 -19

50

47

10

4x60

t fix

d x Lv

Legenda:
do — Diâmetro do furo; h 1 — Profundidade mínimo do furo;
h nom — Comprimento da bucha introduzida no substrato; L — Comprimento da bucha;
d — Diâmetro do parafuso; Lv — Comprimento do parafuso; t fix — Espessura do substrato a fixar

do d

Lv
h1

Cargas recomendadas
Diâmetro da bucha x L
Gesso cartonado

kN

10x37

10x47

0,25

0,25

1 kN = 1000 N = 100 daN = 100 kgF

Condições de instalação
a1

a1

a1

a

Bucha

10x38

10x47

para aplicações em betão Rc ≥ 25 N/mm²

mm

mm

distância mínima entre buchas (a)

30

30

Distância mínima à extremidade (a1)

30

30

a1
a1

a

Embalagens e informação logística
As Buchas de Poliamida PCL 508 vêm embaladas
em caixas de cartão.

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

CóDigo

descrição

acabamento

comprimento

Ø bucha

QTD. Embalagem

050400100380

Bucha de Poliamida PCL 508

Poliamida

38 mm

10 mm

200 Uni.

050400100470

Bucha de Poliamida PCL 508

Poliamida

47 mm

10 mm

100 Uni.

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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