
A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.

Rua Coronel Carlos Moreira 825
4470-580 Moreira, Maia

Tel.: (+351) 229 480 271 
Fax: (+351) 229 480 272

E-mail:  info@laserbuild.pt
Website: www.laserbuild.pt

A construir consigo desde 1997

DISPENSADOR DE SABÃO
LÍQUIDO - 3 L

DESCRIÇÃO
Dispensador de sabão liquido, de parede, com 3 L de capa-
cidade, em aço inoxidável AISI 304. Accionado por alavanca.
Modelo robusto e antivandálico. Adequado para uso derma-
tológico/ industrial. Ideal para casas de banho de colectivas.

COMPONENTES E MATERIAIS

DJ0053 Acabamento epóxi branco (RAL9010)*.
DJ0053CS Aço Inoxidável AISI 304, acabamento escovado.
DJ0053RAL Acabamento epóxi, cor personalizada RAL*.

Corpo em aço inox AISI 304, com 0.8 mm de espessura, aca-
bamento escovado. Fixa-se na parede mediante 4 parafusos e 
buchas fornecidos. Todas as superfícies são lisas e estão sol-
dadas por laser, podendo, portanto, serem limpas em profun-
didade, interior e exteriormente. Funciona com uma alavanca, 
em aço inox, acabamento brilhante. A força a ser aplicada na 
alavanca é na direcção da parede, aumentando assim o seu 
tempo de vida.
Cobertura em aço inox AISI 304, 1 mm de espessura. A parte 
superior inclinada impossibilita que se pousem copos ou ci-
garros, evitando assim manchas e queimaduras. Está fixa ao 
corpo mediante parafusos que permitem que esta seja remo-
vível para que se possa proceder ao reabastecimento.
Válvula de polipropileno, admite sabões líquidos dermatológi-
cos e loções de viscosidade média, assim como pastas fluidas 
e géis abrasivos, dispensando 3,0 ml por accionamento.
Depósito interior, desmontável, de reabastecer, em polipropi-
leno branco, com capacidade de 3 L.
Fecho de segurança, em termoplástico, antivandálico. Visor 
de conteúdo, em policarbonato translúcido, na frente. Por for-
ma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de cloro 
ou sucedâneos e com PH neutro.

TABELA RAL*
w w w . l a s e r b u i l d . p t / p d f / T a b e l a - R A L . p d f 
Pedido mínimo: 3 unidades do mesmo RAL de qualquer re-
ferência medicolor.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
Pressionar a alavanca em direcção à parede e repetir a ope-
ração até obter a quantidade de sabão desejada.
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CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 340 x 144 x 200 mm

PESO (VAZIO) 2,53 Kg

ALTURA DA INSTALAÇÃO 15 a 20 cm bancada

CAPACIDADE 3 L

QUANTIDADE EXPELIDA POR PULSÃO 3 ml

ALAVANCA Aço Inox

DJ0053
AÇO INOX AISI 304

ISO 9001:2000


