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50A | Aço inoxidável
versão 1 | 2017

Protetores de esquinas aprovados para a
manipulação de alimentos
• Aço inoxidável de 1 mm de espessura, aprovado para a
manipulação de alimentos (304 L)
• Pode ser aparafusado ou fixo com um adesivo de construção
• D
 isponível em três tamanhos para se adequar à maior parte
dos projetos (30, 40 e 50 mm)

|

dimensões

|

características

3.000x50x50 mm

Aço
inoxidável

Resistência
Média
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Descrição do produto
Protetor de esquinas 50A da CS France, com um tamanho de 50 x 50 mm e um
comprimento padrão de 3.000 mm.
O protetor de esquinas 50A é feito de perfis de aço inoxidável com espessura de
10/10 com cantos biselados para a manipulação de alimentos, que são fixados à
parede com cola seguindo as instruções de instalações do fabricante.

2/2
France
T +33 (0) 2 32 67 00 00 ı F +33 (0) 2 32 67 14 12 ı information@c-sgroup.com ı www.c-sgroup.pt
135, rue Edouard Isambard ı B.P. 66 ı 27120 ı Pacy-sur-Eure ı FRANCE

France

Esta ﬁcha técnica anula e substitui todas as anteriores devendo assim certiﬁcar-se que está a usar a última versão. Qualquer uso, ou instalação, que não cumpra as recomendações da CS FRANCE e a regulamentação
geral aplicável aos edifícios, liberta a CS FRANCE de toda e qualquer responsabilidade. © CS FRANCE, 2017. Todos os direitos reservados por CS FRANCE e SPECIALTY CONSTRUCTIONS.

