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Descrição do Produto

Descrição do Produto

A mala de bucha química é fabricada em polipropileno de alta qualidade com uma espuma de elevada 

densidade no seu interior. A mala de bucha química inclui tudo o que necessita para uma correcta aplicação 

de bucha química PECOL e inclusive dois cartuchos de bucha química Vinílica 280ml Pecol.

A mala de bucha química contém todos os componentes necessários correctamente embalados e tem 

uma excelente relação qualidade/preço.

A mala de bucha química é fabricada em polipropileno de alta qualidade com uma espuma de elevada 

densidade no seu interior. Este conjunto contém todos os acessórios da mala de bucha química special exceto 

os cartuchos de bucha química.

Contém

Contém

Dimensões (Special e Classic) 

• 1 Mala de bucha química (cod. 004000000000);

• 2 Cartuchos de Bucha Química Vinílica sem Estireno Premium 280ml (cod. 004001028000);

• 1 Pistola para silicone Special (cod. 005002000000);

• 1 Bomba de ar (cod. 004012000000);

• 6 Pontas misturadoras (cod. 004002000000);

• 1 Escovilhão 12 mm (cod. 004010000000);

• 6 Camisas de nylon M12 x 60 mm (cod. 004005000000);

• 6 Camisas metálicas 10 x 80 mm (cod. 004015000000);

• 6 Hastes roscadas M10 x 90 mm (cod. 097612100900).

• 1 Mala de bucha química (cod. 004000000000);

• 1 Pistola para silicone Special (cod. 005002000000);

• 1 Bomba de ar (cod. 004012000000);

• 6 Pontas misturadoras (cod. 004002000000);

• 1 Escovilhão 12 mm (cod. 004010000000);

• 6 Camisas de nylon M12 x 60 mm (cod. 004005000000);

• 6 Camisas metálicas 10 x 80 mm (cod. 004015000000);

• 6 Hastes roscadas M10 x 90 mm (cod. 097612100900).

Malas de Bucha Química
Mala de Bucha Química Special

Mala de Bucha Química Classic

MAIN FEATURES

✓ A melhor forma para ter todos os 
acessórios para bucha química 
num só local

✓ Mala rígida e resistente

✓ Produtos de elevada qualidade

PRoDUToS ASSoCIADoS

Bucha química

Brocas SDS Plus

Varão roscado

Luvas e EPI

510 mm 120 mm

360 mm
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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.

Ancoragem

CóDIgo DESCRIção DIMENSão CoR QTD. EMbAlAgEM

004000000001 Mala de Bucha Química Special 500 x 360 x 120 mm Preto 1 Uni.

004000000002 Mala de Bucha Química Classic 500 x 360 x 120 mm Preto 1 Uni.

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

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período 
de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

garantia


