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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 000459  
 
Descrição: Depósito resíduos Pneumático 
                    
 
 
  

 
Especificaçao: 
Depósitos de resíduos impermeáveis especiais com 2 compartimentos para resíduos de tintas e produtos 
solventes. Pode colocar restos de tinta e solventes de cabeça para baixo dentro deste depósito e fechá-lo. 
Os líquidos irão escorrer para duas latas diferentes por baixo. Quaisquer vapores perigosos serão 
extraídos do depósito através de uma conduta de escape. Abertura e fecho automáticos através de um 
"botão de joelho". É a solução perfeita para resíduos de tinta de latas, copos, etc. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Aço inoxidável 
‑ Quaisquer vapores perigosos serão extraídos 
‑ 2 compartimentos 
‑ Abertura e fecho automáticos através de um "botão de joelho" 

 
Certificados: 
Em conformidade com as normas e regulamentos ambientais. 
 
Especificações técnicas: 
 
Material Aço inoxidável 
Unidade de embalagem 1 unidade 
Tamanho da unidade 122 x 100 x 60 cm (A x L x P) 
Altura de trabalho 120 cm 
Ponto de extração  Ø 80 cm (montável no lado direito ou esquerdo do armário) 
Volume de extração recomendado Mínimo 100 m³/h 
Adequado para latas de resíduos 2 x 30 L (não incluída) 
Peso 50 kg 

- 
Productos relacionados da Hamach 
Código artigo: 533000x – Descrição: Colad Luvas de nitrilo grossas 
Código artigo: 531000x – Descrição: Colad Luvas de neopreno 
Código artigo: 5000 – Descrição: Colad Máscara para gases A1P2 
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Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos; É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da 
ficha de dados técnicos. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. 
As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e 
verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM 
International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos 
produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.hamach.pt 
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