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FICHA TÉCNICA

E-DPCM007

DISPENSER PUXE CORTE MINI 

BRANCO C/ ST TRANSPARENTE
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Código:                                    E-DPCM007

Descrição N.F.: Exaccta Disp. Puxe Corte Mini Bco. C/ ST Transparente – 01 unid. 

Dimensões:                           307 mm (comp.) X 198 mm (larg.) X 365 mm (alt.)

Material:                                 tampa, base e sobretampa:  ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno)  

Cores:                                    Tampa: branca  - Base: branca - Sobretampa: transparente

Sistema de abertura/ fechamento:     fechadura c/ chave ou botão c/ abertura por pressão

Papéis utilizados:                 papel toalha bobina branco 20 cm X 100 m ou 20 cm X 200 m

Comprimento de saída do papel: 28 cm

Capacidade máxima:           01 bobina até 20 cm X 200 m - diâmetro máximo 190 mm

Instalação::                             buchas e parafusos (incluídos)

Dados de embarque:

Volume cúbico UD:                    0,026381 m³

Peso Bruto:                                 2,412  Kg

Classificação Fiscal (NCM):       39.22.90.00

Código de Barra - Caixa Individual - EAN 14:   1 789 985 320 149 4
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Unidade de Despacho (UD):    caixa de papelão contendo 01 unidade

Cor da embalagem UD:            cor parda, impressão na cor preta

Dimensão UD:          370 mm (comp.) X  310 mm (larg.) X  230 mm (alt.)

Informações Técnicas:

Peso líquido:                               1,960  Kg
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Dicas de instalação:

Instalação com buchas e parafusos:

Incluídos na embalagem 

Não é recomendado a instalação  com fita adesiva dupla face.

- Antes da instalação verifique  as ferramentas necessárias e os equipamentos de proteção 

individual (EPI’S)

- Abra o dispenser utilizando a chave na parte superior, pressionando-a contra a fechadura.

- Marque o local da instalação utilizando a base do dispenser como gabarito e um nível para      

posicionamento. 

- Altura Recomendada: 1,50 cm do chão até a base do dispenser ou 50 cm da pia ou bancada.

- Utilize furadeira com broca 6,0 mm ou ¼”.

- Fixe o dispenser na superfície utilizando as buchas e parafusos incluídos na embalagem.

- Pressione o botão de pressão, 

que foi destacado da base no 

orifício do sistema de fechadura, 

até seu travamento.

- Na parte de trás do dispenser    

existe uma chave reserva,                    

e um botão. Destaque o botão.

- Com auxilio de uma chave 

de fenda, empurre o lacre de 

abertura por botão, de dentro 

para fora.

Troca do Sistema de Abertura:
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- O dispenser vem com o sistema de abertura por chave, 

se optar por sistema de abertura por botão de pressão, 

siga as instruções abaixo:
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Limpeza: Recomendamos utilizar apenas panos macios e produtos neutro.

NÃO utilizar esponjas ou fibras abrasivas e  produtos químicos a base de petróleo.

1 - Abra o dispenser utilizando 

a chave ou o botão na parte superior, 

pressionado em direção a tampa.

2 - Abra a tampa, coloque a bobina de papel 

toalha com a folha virada para trás.

4 - Feche a tampa, pressionando-a 

contra o aparelho, até seu travamento. 

Não precisa do uso da chave.

Abastecimento do dispenser:

Atenção!

Coloque o rolo 

de papel com a 

folha para trás.

3 - Gire o botão da 

lateral no sentido 

horário, até sair a 

folha de papel.
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5 – Para utilização do papel, puxe-o 

para baixo, com as duas mãos.


