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PRODUTOS ASSOCIADOS
Brocas SDS Plus

Brocas de Encaixe Cilíndrico

Berbequim

Parafusos

Bucha TORPEDO PCL519

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Rápido, simples e eficaz

✓ Suporte até 25 kg por ponto        
de fixação

✓ Para placas de até 13mm               
de espessura

✓ Não necessita de pré-furo

✓ Mesmo bit para aplicar a bucha     
e o parafuso

Descrição do Produto

Características

Bucha produzida em Zamak, para aplicações em placas de gesso cartonado de até 13mm. 
Solução rápida, simples de aplicar e com grande capacidade de carga de até 25 kg por ponto de fixação.

- Aplicação rápida, segura e muito eficaz;
- Aplicação simples não sendo necessário pré-furo;
- Com o mesmo bit PZ2, consegue aplicar a bucha e o parafuso;
- Parafuso incluído com 60mm de comprimento;
- Capacidade de até 25 kg por ponto de fixação.

- Fixação de suportes de TV, calhas técnicas, cortinados, corrimões, candeeiros, quadros.

• Com uma aparafusadora/berbequim e um bit/ponteira PZ2, aplique a bucha diretamente na parede de 
gesso cartonado, não necessitando de pré-furo;
• Com o mesmo bit, aplique o parafuso na bucha, até sentir que a mesma está corretamente aplicada

Campos de Aplicação

Instruções de Aplicação

Placa de Gesso Placa de Fibra de Gesso

Ideal para fixarSubstratos
• Quadros
• Candeeiros
• Cortinados
• Interruptores elétricos
• Caixas Correio
• Aquecedor elétrico de toalhas
• Pequenas prateleiras de parede
• Rodapés
• Caxilharias de alumínio
• Sanitários

• Betão
• Pedra natural
• Tijolo refratário
• Tijolo perfurado
• Gesso cartonado

MATERIAL

• Zamak



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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Dados técnicos

LEGENDA: 

ht — Profundidade mínima da cavidade;  dp — Espessura do substrato;  

tfix — Espessura do substrato a fixar

Diâmetro Bucha Bucha Torpedo c/ Parafuso Ø4,5 x 60

Placa de Gesso Esp. 9,5mm Kg 10

Placa de Gesso Esp. 12,5mm Kg 15

Placa de Fibra de Gesso Esp. 12,5mm Kg 25

Cargas recomendadas (Tensão)

Comp. Bucha Medida Paraf. ht dp tfix

mm mm mm mm mm

39 Ø4,5 x 60 30 9-13 27

Embalagens e informação logística
As Buchas Torpedo PCL 519 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 QTD. EMBALAGEM
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