
Desenvolvimento Técnico Plastcor

SINALIZAÇÃO

PLACAS, CAVALETES E SUPORTES

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PLACAS, CAVALETES E 
SUPORTES PARA PLACAS

Placas e cavaletes para sinalização e segurança 
confeccionados em chapas de PS (polies�reno). Os 
suportes para as placas são confeccionados em ferro com 
pintura eletrostá�ca. As placas podem ser do �po 
simbologia ou numerologia e os cavaletes podem ser do 
�po simples ou duplo.

PLACAS (MODELO E PESO)

  30 x 30 cm 163 g

  33 x 33 cm 188 g

  30 x 40 cm 212 g

CAVALETES (MODELO E PESO)

 Simples com Rebites  305 g

 Duplo com Uma Dobradiça 530 g

 Duplo com Duas Dobradiças 540 g

OBSERVAÇÃO

As placas padrão têm espessura de 1,7 mm. Temos 
também placas personalizadas com 2 mm e 3 mm de 
espessura.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS PLACAS | 39031120

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS CAVALETES | 49111090

EMBALAGEM MASTER DAS PLACAS

Arqueadas com 20 peças.

EMBALAGEM MASTER DOS CAVALETES

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 20 
cavaletes com ou sem dobradiças. 

A dimensão desta embalagem é de 480 x 350 x 117 mm. 

O peso aproximado desta embalagem é de 318 g.

EMBALAGEM MASTER DO SUPORTE PARA PLACAS

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 10 
suportes. A dimensão desta embalagem é de 407 x 307 x 
112 mm para os suportes de 30 x 30 cm e 33 x 33 cm. Para 
os suportes de 30 x 40 cm, a dimensão da embalagem é de 
340 x 340 x 112 mm. O peso aproximado destas 
embalagens é de 270 g.

ESTOCAGEM DAS PLACAS E CAVALETES

Manter o cavalete em local em local limpo e seco, dentro 

de sua embalagem original e em ambientes com 

temperatura entre 20°C e 25°C e umidade entre 50% e 

55%.

MANUTENÇÃO DAS PLACAS E CAVALETES

Lavar com água e sabão neutro e secar à sombra.

VIDA ÚTIL DAS PLACAS E CAVALETES

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, 

manutenção e guarda.

VALIDADE DAS PLACAS E CAVALETES

05 anos da data de fabricação, fechados na embalagem, 
antes do uso.
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