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Tampa montada

leveltec sistema de fixação >> Sistema de fixação por parafuso apenas com um click
Art. Acabamento € / emb emb 

LEV / M Tampa automática montada 59,11 1

1 embalagem (emb) contém 50 pcs.

 

Tampa Leveltec
 + Botão reutilizável patenteado para espessuras de 

mosaicos de 3 a 20 mm.

 + Sem ferramentas necessárias, sem necessidade de 
aparafusar ou desapertar.

 + Basta clicar no botão para nivelar e para ejetar o 
espaçador.

 

Ligação de base Leveltec
 + Base de ligação patenteada para espessuras de 1, 2, 3, 

5mm (linear, "T" e "cruz")

 + As asas de espaçamento removíveis (para espaçadores 
em forma de "T" e "cruz") permitem que as peças 
compensem o movimento da superfície.

 + Base que permite uma aderência adesiva eficaz.
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Nivelamento base de ligação linear

LEV/10 1 mm

LEV/17 2 mm

LEV/30 3 mm

LEV/50 5 mm

leveltec sistema de nivelamento » Base de ligação linear
Art. Acabamento € / emb emb 

LEV / 10 Base de ligação linear espessura 1 mm 41,12 1
LEV / 17 Base de ligação linear espessura 2 mm 42,41 1
LEV / 30 Base de ligação linear espessura 3 mm 43,69 1
LEV / 50 Base de ligação linear espessura 5 mm 46,26 1

1 embalagem (emb.) contém 250 pcs.

Base de ligação linear

1 mm

2 mm

3 mm

5 mm

Base de ligação linear patenteada. 
Para pisos de pedra e mosaico  

1, 2 , 3, 5 mm

Instruções de fixação base de ligação linear 
Leveltec
Quantas bases de ligações Leveltec são necessárias 
por metro quadrado? quantidade de Leveltec depende 
do tamanho do mosaico (AxB), ver tabela abaixo:  

A(cm - in)
45 - 17-23/32” 20
50 - 20” 18 16
60 - 24” 15 13 11
80 - 32” 14 12 10 9
90 - 36” 12 11 9 8 7
100 - 40” 13 12 10 9 8 8
120 - 48” 11 10 8 7 6 7 6
B(cm
    in )

45
17-23/32”

50
20”

60
24”

80
32”

90
36”

100
40”

120
48”

Exemplo de consumo indicativo pcs/m2
Para otimizar o consumo, use a base de ligação para 
mosaico de grande formato.  




