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Dispensador para Papel Higiênico Intercalado
Branco/Cristal (Transparente)

www.exaccta.com.br

Informações técnicas:

Código:                                                 E-DHIN070

Descrição em nota fiscal: Exaccta-Disp.Hig.Int.BcoC/ ST Transp.6X1 

Dimensões:                   318 mm (alt) X 144 mm (larg) X 128 mm (prof.)

E-DHIN070

Material:                        Tampa: polipropileno  - Base: Poliestireno - Sobre tampa: Sangel

Cor:                               Tampa: Branco - Base: Cinza - Sobre tampa: Transparente

Sistema de abertura/ fechamento:     Fechadura c/ chave  na parte superior

Papéis utilizados:                                Papel higiênico intercalado

Design inovador que permite o uso da sobre tampa como ferramenta de 
marketing. Uso  universal para papéis higiênico intercalado, sistema  que 
permite sair apenas uma folha por vez. Fácil instalação, manutenção e 

limpeza. Sistema de abertura e fechamento com  chave.

Validade:                                              Indeterminada – Produto não perecível

Capacidade:                                        850 folhas simples / 450 folhas duplas

Características do produto:

Instalação::                    Buchas e parafusos (incluídos) ou Fita dupla-face (não incluída)

Dados de embarque:

Volume cúbico UD:                   0,0477747 m³

Peso Bruto:                                 3,442Kg

Classificação Fiscal:                 39229000

Código de Barra – Caixa Mãe – EAN 14: 1 789 837 317 410 3     

Código de Barra – Caixa Individual – EAN 13:     0 789 837 317 410 6 

Unidade de Despacho (UD)::    Caixa de papelão contendo 06 unidades

Cor da embalagem:                    Cor parda, impressão na cor laranja

Dimensões  UD:                          434 mm X 320 mm X 344mm 
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Dicas de instalação:

Instalação com buchas e parafusos:
Incluídos na embalagem 

Instalação com fita adesiva dupla face:
Não incluídas na embalagem

- Antes da instalação verifique  as ferramentas necessárias e os equipamentos 
de proteção individual (EPI’S)

Abastecimento do dispensador:

Limpeza: Recomendamos utilizar apenas panos macios e produtos neutro
NÃO utilizar esponjas ou fibras abrasivas e  produtos químicos a base de 
petróleo.

-Abra o dispensador utilizando a chave na parte 
superior,girando-a no sentido anti-horário.
-Marque o local da instalação utilizando a base do 
dispensador como gabarito.
- Utilize furadeira com broca 6,0 mm ou ¼”.
- Fixe o dispensador na superfície utilizando as buchas 
e parafusos incluídos na embalagem.

- Para melhor fixação aplique primer na superfície do 
dispensador onde vai ser fixada a fita dupla-face.
- Aplique a fita dupla face na parte de trás do dispensador
- Para uma melhor fixação da fita dupla face, limpe a superfície 
a ser instalado o dispensador utilizando pano limpo e álcool 
92,8°, retirando toda a sujidade.
- Fixe-o na superfície e aguarde a sua total aderência,
aproximadamente 5 minutos, antes de abastecer o dispensador.

-Abra o dispensador
utilizando a chave
na parte superior, 
girando-a no sentido
anti-horário.

- Coloque o maço de papel higiênico 
intercalado na base do dispensador, 
liberando uma folha na abertura, 
deixando pronto para uso.

- Feche a tampa 
utilizando a chave 
na parte superior, 
girando-a no sentido 
horário.

Fita Dupla Face


