
 

FICHA DE PRODUTO  
BUCHA  

FP - FACHADA - ANCLAJE Rev: 03-17 

 
DESCRIÇÃO:  
 
Bucha universal de plástico com cabeça sextavada. 
 
ÁREA DE APLICAÇÃO: 
 
Fixação das mênsulas/escoras de apoio e retenção na fachada 
existente do sistema Placotherm V.  Buchas concebidas para 
suportes como tijolo perfurado, tijolo maciço e/ou betão. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

 

 
 

 
 

 

Diâmetro da bucha (dnom): 
Diâmetro de broca para perfuração: 
Profundidade da perfuração na parede (h1, 1): 
Grossura da bucha na parede: 
Chave de boca:  
Buraco de passagem da placa base: 
Diâmetro do parafuso (DS): 
Comprimento da bucha (L2): 
Diâmetro da cabeça do parafuso (DSV): 
Cor: 
Profundidade da parede 1 (hnom, 1): 
Profundidade da parede (hnom, 2): 
Grossura da bucha na parede 2: 
Profundidade da perfuração na parede (h1, 2): 
Configuração da cabeça: 
 
Temperatura: 

10 mm 
10 mm 
60 mm 
30 mm 
13 mm 
12 mm 
7 mm 
80 mm 
18 mm 
Vermelho 
50 mm 
70 mm 
10 mm 
80 mm 
Cabeça 
hexagonal 
-10 / +40 

CERTIFICADOS: 
 
ETA-07/219 
GS 3.2/10-157-1 
lft report  105 33035 
 
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO: 
 
Armazenar em superfícies planas e nunca sob intempéries, 
mantendo-os cobertos e protegidos do sol e da chuva. 
 
MANIPULAÇÃO: 
 
Recomenda-se o uso de luvas com resistência ao corte de 
Categoria 2. 

 
REAÇÃO AO FOGO / SOM: 
 
Euroclasse: A1 (Incombustível, sem contribuição, grau 
máximo)  
 
Consultar testes correspondentes ao sistema para cada caso. 
 
PRODUTOS COMPLEMENTARES: 
 
Mênsulas/escoras Placotherm V. 
 
MODO DE MONTAGEM: 
 
Consultar o guia de instalação da Placotherm V. 

Esta informação e, em particular, as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final do produto são fornecidas de boa-fé 
e baseadas no conhecimento atual e experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. no que se refere aos seus produtos, quando são 
corretamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais e dentro da sua vida útil. Todas as encomendas aceites 
estão sujeitas aos termos das nossas Condições Gerais de Venda e Entrega em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se 
no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a 
versão mais recente e atualizada das Fichas de Dados de Produtos, cujas cópias serão fornecidas mediante solicitação.  

Saint Gobain Placo Ibérica. Escritórios Centrais: Principe de Vergara 132. 28002. Madrid.  Atenção ao Cliente: 0034 902 253 550 / 0034 902 296 226 
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