CONE PLT

PORTA
TUDO

PARA SEGURANÇA
E SINALIZAÇÃO

OBSERVAÇÃO | Produto conhecido no mercado como cone
de PVC rígido.

ESPECIFICAÇÕES
Alturas ‑ 45 a 50 cm | 70 a 75 cm.
Tipo de Faixas | Injetadas numa única peça, juntamente com
o corpo do cone ou faixas reﬂe vas com 100 candelas
coladas no cone.
Alturas das Faixas | Cone de 50 cm (Duas faixas de 8 cm) e
cone de 75 cm (Duas faixas de 13,5 cm).
Medidas das Bases dos Cones | Cone de 50 cm (28 x 28 cm) e
cone de 75 cm (40 x 40 cm).
Pesos dos Cones | Cone de 50 cm (630 g) e cone de 75 cm
(1.675 g). Somente os cones de 50 cm e o de 75 cm com faixa
injetada possuem duas aberturas laterais na parte superior
para u lização de ﬁtas zebradas ou correntes de sinalização.

ATENÇÃO | A dimensão e o peso do cone modelo PLT estão
sujeitos a pequenas alterações, em razão das caracterís cas
do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 39269090

INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NO CORPO DO
CONE | Plastcor, datador trimestral e equipe de trabalho.

PERSONALIZAÇÃO
O cone pode ser personalizado de acordo com as seguintes
variáveis: Injetado numa única peça e cor (Laranja, preto,
verde, azul, amarelo ou vermelho). Injetado numa única
peça e cor, com duas faixas lisas reﬂe vas (Sem adesivo)
coladas no cone, nas cores branca ou amarela.

UTILIZAÇÃO
Produto de uso temporário, u lizado para sinalização de
trânsito, estacionamentos, obras, prá cas espor vas, etc.

Desenvolvimento Técnico Plastcor

EMBALAGEM MASTER
Cone de 50 cm com faixas injetadas / Arqueados com 20
cones.

Cone de 50 cm com faixas reﬂe vas / Caixa de papelão
impressa com 05 cones e dimensão de 283 x 283 x 80 mm.

Cone de 75 cm com faixas injetadas / Arqueados com 10
cones.

Cone de 75 cm com faixas reﬂe vas / Caixa de papelão
impressa com 05 cones e dimensão de 405 x 405 x 165 mm.

ESTOCAGEM
Armazenar em local coberto e arejado. Se o local for aberto,
cobrir os cones lona ou encerado.

MANUTENÇÃO
Manter o cone limpo e higienizado, u lizando água e sabão
neutro.

VALIDADE
A validade é de 03 anos, a par r da data de fabricação, na
embalagem original antes do uso.

DESCRIÇÃO DO PORTA TUDO
Suporte para encaixe no furo do topo do cone, com
obje vo de ser um apoio para ﬁta zebrada, corrente,
placa, bandeirola ou sinalizador.

Acessório vendido separadamente.

Fotos para efeito ilustra vo

DESCRIÇÃO DO CONE PLT
Cone para sinalização e segurança injetado em PP
(Polipropileno) numa peça única nas cores preto e amarelo
ou laranja e branco.

