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APLICAÇÃO
Produzido em nylon de alta resistência e durabilidade
a Suporte Universal em V Nanoplastic® é a forma mais
simples e econômica para ancoragem leve de tubos,
mangueiras e eletrodutos. Após a fixação do suporte
e sobreposição do tubo basta passar e tensionar duas
abraçadeiras plásticas.
VANTAGEM
Com rápida instalação e utilização a Suporte Universal
em V Nanoplastic® ancora tubos com a simples
fixação de um parafuso com bucha, finca pino a gás
ou com pólvora.
CARACTERÍSTICAS
• Fixação com finca pino a gás, pólvora ou parafusos
• Produzido em nylon de alta resistência e
durabilidade
Água
• Fixa tubos, mangueiras e eletrodutos
fria
• Ancoragem leve para até 30Kg
• Ancora tubos de diferentes diâmetros
• Disponível nas cores :
Preto ●, branco ●, vermelho ● e azul ●
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Ancora um ou dois tubos com apenas uma fixação
15 mm

9 mm

MÉTODO INDICADO PARA FIXAÇÃO

40 mm

FINCA PINO
A gás ou a pólvora com pinos lisos de 1/4” x 27 (sem bucha)
Equipamento
Acionamento
Finca pino a gás
Gás padrão
Finca pino a pólvora
Pólvora verde
FURADEIRA
Bucha e parafuso:
Dimensão da bucha 6mm

Exemplo de pino
liso de fixação

Potência
Potência Média
Potência Mínima

A Nanoplastic® cria soluções simples para as mais diversas aplicações. Especializada em projetos,
desenvolvimento e comercialização de peças e elementos em polímeros utilizando as mais modernas
tecnologias e materiais.
Rua Maurício de Lacerda, 155 - CEP 04303-190 - Vila Monte Alegre - São Paulo - SP
Tel.: 11 5071-2425 - www.nanoplastic.com.br - vendas@nanoplastic.com.br

COMPROMISSO COM
A SUSTENTABILIDADE

PRODUTO PATENTEADO

* Indicado para fixação de tubos de até 1,5” ou maiores com a troca das abraçadeiras

