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PRODUTOS ASSOCIADOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

✓ Pelo branco para não marcar a parede

✓  Cabo em PP com gancho para  
abertura fácil do balde de tinta

✓  Suporte lateral

A Trincha Super Pro foi concebida para o uso profissional devido à qualidade superior das cerdas naturais. 

Indicada para o uso com esmaltes, vernizes e tintas aquosas. Alta retenção de tinta, bom rendimento e 

acabamento.

• Todos o tipo de superfícies.

• Cerda natural;

• Suporte lateral de trincha para pousar no balde;

• Ponta em gancho para auxiliar na abertura do balde de tinta.

Trincha Super Pro
Descrição do Produto

Campos de aplicação

Características

Trinchas

Trinchas

Dados técnicos

Balde

Fita pintura

Luva Nitrilo descartável

Rolo

REFERÊNCIA TAMANHO (MM)

000011001024 25

000011001025 40

000011001026 50
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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.
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CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. EMBALAGEM

000011001024 Trincha Super Pro 1" PECOL 12

000011001025 Trincha Super Pro 1 1/2" PECOL 12

000011001026 Trincha Super Pro 2" PECOL 12

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

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

Trinchas


