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Lamello

Produtos AssociAdos

Fresa de Lamelos Classic X

Martelo

Luvas Proteção

Óculos Proteção

PrinciPAis VAntAgens

PrinciPAis VAntAgens

✓ Aplicado em conjunto com os 
lamelos permite uma fixação sem 
grampos

✓ Aumenta a rapidez de fabrico

✓ Fácil aplicação

✓ Fixação eficaz e segura

✓ Não necessita de cola nem 
grampos

características

características

Aplicação

Aplicação

• SU-E20H - 23 x 28 x 4 mm

• SU-E20L - 56 x 11,5 x 4 mm

• K20 - 60 x 24 x 4,5 mm..

Sistemas de União para Esquadrias

Sistemas de União de rápida e fácil aplicação, permite uma fixação muito eficaz e segura.

Não necessita de Grampos, permitindo melhor rentabilidade do trabalho.

Necessita somente de um martelo para fixar.

descrição do Produto

descrição do Produto

SU-E20H e SU-E20L

SU-E20H

SU-E20L

K20

Constituído por termoplástico, este Sistema de União serve exemplarmente para auxiliar em uniões de 

maior complexidade.

Substitui na perfeição qualquer tipo de colas, e serve de grampo para aplicações mais difíceis.

SU-E20H

SU-E20L
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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.

Lamello

Modo de utilização

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 ALturA (h) LArgurA (L) esPessurA Qtd. eMb.

004240000217 SU-E20H Lamello Auto Fixação 28 mm 23 mm 4 mm 100 Uni.

004240000218 SU-E20L Lamello Auto Fixação 11,5 mm 56 mm 4 mm 100 Uni.

004240000219 K20 Lamello Auto Fixação 24 mm 60 mm 4 mm 100 Uni.

1. Cortar ranhura;

3. Introduzir o SU-E20;
2. Colocar cola na união;

4. Terminado;

1 2 3 4

1 2 3 4

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua 
especificação. 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


