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Filamentos a definir Materiais da base a definir

Veja a 
actualização
do Escova de Ripa e
Mesas

As escovas modulares Plus-Zack permitem compor um cilindro com o comprimento desejado a partir
de módulos, o que facilita a sua montagem.

Consiste em formar uma escova por meio de módulos ou pequenos anéis de escova de 100 mm de
comprimento que, graças às suas bordas serrilhadas, encaixam perfeitamente entre si. 

MÓDULOS PLUS-ZACK

Baixa densidade

Média densidade

Alta densidade

Número de dentes

- Sintéticos: PPN, PPL, PET, PA6 Uso
alimentar, PA6.12, Rilsan...
- Tampico
- Crina de cavalo
- Arames: aço,latão , aço inoxidável, aço
latonado...

- PVC
- Polipropileno
- Polietileno
- Madeira Fenólica
- Alumínio

*Estes documentos são propiedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.
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MODELO A31

Baixa densidade 6 dentes

Média densidade 8 dentes

Alta densidade 10 dentes

Fechamento baixa densidade

Fechamento média densidade

Fechamento alta densidade

*Estes documentos são propiedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

Última actualização: 11 de Março de 2021
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MODELO A45

Baixa densidade 8 dentes

Média densidade 12 dentes

Alta densidade 16 dentes

Fechamento baixa densidade

Fechamento média densidade

Fechamento alta densidade

*Estes documentos são propiedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

Última actualização: 11 de Março de 2021
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MODELO A57

Baixa densidade10 dentes

Média densidade 15 dentes

Alta densidade 18 dentes

Fechamento baixa densidade

Fechamento média densidade

Fechamento alta densidade

*Estes documentos são propiedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

Última actualização: 11 de Março de 2021

Contacto: sacemagroup.com
+34 984 06 80 80 - info@sacema.es

https://sacemagroup.com/pt/contacto-2/?utm_campaign=ficha_tecnica&utm_medium=referral&utm_source=pdf_propio&utm_content=contacto&utm_term=pt


MODELO A65

Baixa densidade 12 dentes

Média densidade 17 dentes

Alta densidade 20 dentes

Fechamento baixa densidade

Fechamento média densidade

Fechamneto alta densidade

*Estes documentos são propiedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

Última actualização: 11 de Março de 2021
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MODELO A86

Baixa densidade 12 dentes

Média densidade 20 dentes

Alta densidade 30 dentes

Fechamento baixa densidade

Fechamento média densidade

Fechamento alta densidade

*Estes documentos são propiedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.
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MODELO A100

Baixa densidade 18 dentes

Média densidade 24 dentes

Alta densidade 28 dentes

Fechamento baixa densidade

Fechamento média densidade

Fechamento alta densidade

*Estes documentos são propiedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.

Última actualização: 11 de Março de 2021
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MODELO A125

Baixa densidade 18 dentes

Média densidade 24 dentes

Alta densidade 28 dentes

Fechamento baixa densidade

Fechamento média densidade

Fechamento alta densidade

*Estes documentos são propiedade exclusiva de Cepillos Sacema S.L. É proibida a sua reprodução total ou parcial sem a nossa autorização
escrita, bem como a sua utilização indevida e/ou exposição a terceiros.
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