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MAGNETIC PUSH

SISTEMA MAGNETIC PUSH

903.040.008.478  - FECHO EMBUTIR MAGNETICO PUSH CINZA Ø10 X 40 MM SALICE

Dispositivo de abertura
Ø 10 mm, 40 mm comprimento

Faça um furo de Ø 10 mm e min. 40 mm de profundidade 
na parte superior, lateral ou base do painel do armário.

Insira o dispositivo de fecho no orifício.

Aplique a chapa batente espigão ao dispositivo de fecho de 
embutir magnetic push. Feche a porta.
A ponta da chapa batente espigão mostrará onde inserir. 
Volte a abrir a porta e pressione a chapa batente espigão.

Aplicação

Aplicação

Embalagem: 250 unid.

FECHO EMBUTIR MAGNETICO PUSH

CHAPA BATENTE ESPIGÃO

Chapa de recolha
Ø 11,5 mm

Embalagem: 250 unid.

203.115.000.478  - CHAPA BATENTE ESPIGAO Ø11,5 P/ FECHO MAGNETICO SALICE
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Dispositivo de abertura
Ø 10 mm, 40 mm comprimento

Embalagem: 250 unid.

Chapa de recolha
Ø 11,5 mm

Embalagem: 250 unid.

Aplique a chapa batente adesivo ao dispositivo de fecho de embutir magnetic push. 
Remova a película protetora da zona adesiva. Feche a porta.
Desta forma a chapa batente adesiva está posicionada na porta.
Volta a abrir a porta e aplique uma pressão firme à chapa batente para a assegurar
uma correta instalação.

ATENÇÃO:
Para uma correta aplicação e para assegurar uma duração adequada, 
sugerimos estes parametros:

1 - Limpe e desengordure a superfície da porta onde a chapa batente será instalada;
2 - Remova a película protetora da zona adesiva;  
3 - Coloque a chapa batente na posição, num local onde a temperatura seja ≥ 10° e 
faça uma pressão firme durante 10-15 segundos.

Depois de alguns segundos da instalação concluída a chapa batente fica pronta a usar. 
Depois de máx. 24h, a aplicação ficará consolidada.

MAGNETIC PUSH

CHAPA BATENTE ADESIVO

Dispositivo com adesivo, 
20x14 mm.

Embalagem: 250 unid.

SOB ENCOMENDA  - CHAPA BATENTE ADESIVO 20X14MM P/ FECHO MAGNETICO SALICE

Aplicação
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SOB ENCOMENDA  - CONTRA FECHO MAGNÉTICO REGULAVEL Ø16,6MM SALICE

Contra fecho magnético 
regulável ø 16.6 mm

Este contra fecho, sendo magnético juntamente com o magnetismo do fecho de 
embutir push faz com que a força de fixação de fecho aumente consideravelmente 
(30%), evitando assim aberturas acidentais.

Para a instalação é necessário fazer um buraco ø15 mm e 11 mm 
de profundidade na porta

Ajuste de profundidade de -0.5 mm a +2.5 mm.

Embalagem: 250 unid.

MAGNETIC PUSH

CONTRA FECHO MAGNÉTICO

Adjustment -0.5 mm Adjustment +2.5 mm

Aplicação


