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Máquina de soldadura de Lâminas Sika

Máquina de soldadura de Lâminas Sika®
Máquina para soldadura topo a topo das lâminas waterstop

Construction

Descrição do
produto

Máquina especialmente desenvolvida para a soldadura de lâminas waterstop em
PVC.

Utilizações
Características/
Vantagens

 Capas de teflon disponíveis para protecção do equipamento.
 Termómetro embutido para fácil controlo da temperatura de trabalho.
 Permite regulação da temperatura de funcionamento.
 Elevada qualidade.
 Pega resistente ao calor.
 Área de aquecimento = 11,5 x 35,5 cm2.

Dados do produto
Voltagem

220/240V.

Temperatura de
funcionamento

120 a 260 ºC.

Limpeza de ferramentas

A limpeza da máquina deve ser feita enquanto a mesma se encontrar quente com
uma espátula ou pano.

Importante

 A máquina de soldar é fornecida sem ficha de ligação devido aos diferentes
sistemas utilizados na EU.

Nota

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Produto são baseados em ensaios
laboratoriais. Resultados obtidos noutras condições podem divergir dos
apresentados, devido a circunstâncias que não podemos controlar.
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Saúde e segurança
REACH

"Regulamento da Comunidade Europeia sobre os produtos químicos e seu uso
seguro (REACH: CE 1907/2006). Este produto está conforme os termos do
Regulamento (CE) n º 1907/2006 (REACH)".
Todas as substâncias contidas nos Produtos Sika são:
- pré-registadas ou registadas pelos nossos fornecedores a montante e(ou
- pré-registadas pela Sika e/ou
- isentas de registo.

Medidas de segurança

Para informações complementares sobre o manuseamento, armazenagem e
eliminação de resíduos do produto consultar a respectiva Ficha de Dados de
Segurança e o rótulo da embalagem.

Construction

"O produto está seguro na Cª Seguros XL Insurance Switzerland (Apólice nºCH00003018LI05A), a título de
responsabilidade civil do fabricante".
A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos
Sika são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que
devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as
recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições
de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou
aptidão para um fim em particular nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento
legal poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra
recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins
pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites
estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre
consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que
será entregue sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
R. de Santarém, 113
4400-292 V. N. Gaia
Portugal

Tel.: +351 22 377 69 00
Fax: +351 22 370 20 12
prt.sika.com
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