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Pistolas de aplicação

Produtos AssociAdos

Silicone

Selantes

Bucha química

 

PrinciPAis VAntAgens

✓ Design inovador

✓ Ergonómicas

✓ Excelente fiabilidade

✓ Produto de elevada qualidade

Pistolas para Silicone, Selantes e
Bucha Química

Pistola para Silicone Classic foi desenvolvida para aplicação intensiva e ocasional de selantes. A pistola de 

silicone foi desenvolvida de acordo com os elevados padrões de qualidade da restante gama de produtos 

PECOL e tem uma excelente relação qualidade/preço.

• Para cartuchos de 280 a 310 ml;

• Ratio do gatilho de 1:20 para aplicação de selantes e colas de baixa e média viscosidade.

A Pistola para Silicone Special é a pistola mais potente do mercado (com o melhor ratio).A força exercida 

no gatilho é transmitida directamente para o veio central sem perdas de potência durante esta acção.

• Para cartuchos de 280 a 310 ml;

• Ratio do gatilho de 1:28 para aplicação de selantes e colas de elevada viscosidade.

Pistola extremamente resistente para aplicação de bucha química de dois componentes.

• Para cartuchos de 380 a 410 ml de bucha química;

• Ratio do gatilho de 1:22 para aplicação de bucha química de alta viscosidade.

A Pistola para Foils foi desenvolvida para aplicação de foils de 600 ml. Indicada para todo o tipo de selantes 

e colas.

Corpo da pistola produzido em liga de alumínio.

• Para cartuchos de 600 ml;

• Ratio do gatilho de 1:36 para aplicação de selantes e colas de média e alta viscosidade.

Pistola para Silicone classic

Pistola para Silicone special

Pistola para Bucha Química de Dois 
Componentes 

Pistola para Foils
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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.

Pistolas de aplicação

código descrição Qtd. embAlAgem

005001000000 Pistola para Silicone Classic 1 Uni.

005002000000 Pistola para Silicone Special 1 Uni.

004004000000 Pistola para Bucha Química de Dois Componentes 1 Uni.

005004000000 Pistola para Foils 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


