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Ficha técnica

Placas de proteção
Placa de aço inoxidável 304 L | 1 mm
versão 1 | 2017

Qualidade suprema mesmo para as utilizações
mais exigentes
Após décadas de uso, o aço inoxidável continua a ser a
escolha de proteção de parede pela sua elevada resistência e
propriedades higiénicas
• Aço escovado inoxidável, de qualidade alimentar (304 L)
• Estão em conformidade com as normas de construção de
edifícios e os regulamentos sanitários mais exigentes
• Um corte perfeito, graças à nossa técnica de corte com jato
de água sob pressão
• Adesivo já aplicado em fábrica, para facilitar uma instalação
mais limpa, sem cheiro, e sem esforço
|

|

características

Aço
Inoxidável

100%
Bacteriostático

dimensões

1.250x2.500x1 mm

Resistência
Alta

Podemos entregar todas as placas de aço
inoxidável com o adesivo já aplicado em
fábrica, para facilitar uma instalação mais
limpa, sem cheiro, e sem esforço.

As nossas placas Inox podem ser cortadas de acordo com as suas
especificações personalizadas. Qualquer que seja a forma pretendida,
podemos executar um corte perfeito, graças à nossa técnica de corte com
jato de água sob pressão.
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Descrição do produto
Placas de proteção de aço inoxidável 304L da CS France, com espessura de
1 mm e tamanho máximo de 1.250 x 2.500 mm ou corte a qualquer tamanho
personalizado.
As placas são fixadas à parede com cola de contacto ou fita adesiva de dois lados.
Placas de proteção de parede INOX 304L são fabricadas de aço inoxidável de
qualidade para manipulação de alimentos (304L) com um acabamento escovado.
Os seguintes acessórios e opções estão disponíveis: tiras de adesivo aplicadas em
fábrica para instalações rápidas e fáceis e corte de fábrica em qualquer tamanho
personalizado.
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Componentes e Acessórios

Folhas INOX 304L estão disponíveis em tamanhos
padrão de 1.250 x 2.500 x 1 mm.

Tiras de adesivo aplicadas em
fábrica para uma montagem
no local sem esforço

Corte de fábrica em qualquer
tamanho personalizado
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