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Balde Pintura

Balde Pintura
Balde Premium 16Lt + Grelha
Descrição do Produto
Balde Premium com grelha incluída, indicado para preparar, misturar e aplicar tinta com rolo. Pode
igualmente ser utilizado como reservatório de tinta.
Possibilidade de usar a tampa como bandeja, para pintar e guardar as ferramentas de pintura.
Dispõe de duas pegas metálicas com a possibilidade de mudar apenas para uma, facilitando assim o seu
uso.

Características
• Grande durabilidade;
• Escala de medição interior;
• Base inclinada para melhor uso da tinta;
• Para rolos de 22cm/9"

Campos de Aplicação
• Pintura.

Dados técnicos
REFERÊNCIA

MEDIDAS

000011001030

36,3 x 31 x 19,5cm

PRINCIPAIS VANTAGENS
✓ Superfície plana para suporte de
trinchas
✓ Lateral delineado para verter
líquidos facilmente

PRODUTOS ASSOCIADOS
Rolo
Trincha
Luva descartável
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Embalagens e informação logística
Estes conjuntos são embalados de acordo com as
quantidades indicadas nas tabelas abaixo descritas.

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

Garantia
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.

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

QTD. EMBALAGEM

000011001030

Balde Premium 16 Lt + Grelha PECOL

1 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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