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DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO
DE SUPERFÍCIE

DESCRIÇÃO
Dispensador manual de sabão liquido, vertical, em aço inoxi-
dável AISI 304 com acabamento brilhante, para fixação na su-
perfície da parede. Modelo robusto, funcionamento por botão. 
Modelo apto para casas de banho colectivas, de frequência 
média.

MATERIAIS E COMPONENTES
Corpo em aço inoxidável AISI 304 com 0,5 mm de espessura, 
construção completamente soldada, acabamento brilhante.
Inclui ranhuras de visualização de quantidade. Fixa-se à pa-
rede por meio de uma placa em aço inoxidável, aparafusada 
em 3 pontos de fixação com parafusos de 3 mm de espessura 
(placa e parafusos fornecidos).
A tampa é em fundição cromada. Para o enchimento usa-se 
uma chave especial (fornecida) que abre a tampa colocada na 
parte superior do depósito.
Botão em termo-plástico ABS cromado.
Depósito interior em termo plástico ABS. Válvula de seguran-
ça anti-gotejamento e anticorrosão. Pistão de poliamida para 
assegurar a estanquicidade. Molas de aço inoxidável. Por for-
ma evitar corrosão, utilize unicamente sabões livres de cloro 
ou sucedâneos e com PH neutro.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS
Pressionar a alavanca em direcção à parede para descar-
regar o sabão e repetir a operação até se obter a quantida-
de pretendida.

CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES
ISO 9001:2008

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES 165 x 80x 155 mm 

PESO (VAZIO) 0,4 Kg

ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA 15 a 20 cm bancada

BOTÃO ABS 

CAPACIDADE 0,35 L

SABÕES LÍQUIDOS Dermatológicos

QTD EXPELIDA POR PULSÃO 1,2 ml

FORÇA PULSÃO 22 N


