Pulverizador manual tramontina
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Tramontina 78610150 O Pulverizador manual Tramontina 78610150 é ideal para deixar seu jardim mais bonito e bem cuidado, a Tramontina possui uma linha de pulverizadores que protegem plantas e hortas com qualidade e eficiência. Com o Pulverizador Plástico Manual Tramontina de Compressão Prévia 1,5 L seu jardim vai estar sempre verdinho
e bonito. Produzido em plástico, possui capacidade de 1,5 litros. Com ele você pode aplicar inseticidas, herbicidas, fungicidas, soluções naturais, adubo foliar e também umidificar plantas. É um produto prático e seguro que traz eficiência para os cuidados com a natureza. Características Marca: Tramontina Referência: 78610/150 Especificações
Técnicas Pulverizador com bomba de compressão prévia. Corpo em plástico de alta resistência. Bico pulverizador regulável em cobre. Gatilho de acionamento com trava para pulverização contínua, proporcionando mais conforto durante a utilização. Bombeamento com pistão metálico interno. Para auxiliar no controle da dosagem, o pulverizador
possui um indicador de capacidade no próprio tanque. Versátil e resistente. Leve e ergonômico. Capacidade de 1,5 L. Aplicação O pulverizador é ideal para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, soluções naturais, adubo foliar e também para a umidificação de plantas. Itens Inclusos 01 Pulverizador manual 1,5 litros de compressão
Tramontina 78610150 01 kit de peças para substituição. Dimensões Dimensões (C x A x L): 13 x 31 x 18 cm Peso: 0,340 kg Garantia 12 mesesItens InclusosPulverizador manual 1,5 litros de compressão Tramontina 78610150Peso0,340Garantia12 Meses A Garantia Estendida é um seguro que garante, após o término da garantia do fabricante, o
conserto ou troca de produtos caso apresentem defeitos. Basta adquirir a garantia na hora da compra e ela passa a valer assim que a garantia do fabricante termina, garantindo as mesmas coberturas e exclusões oferecidas pela garantia original do fornecedor. Como funciona? A Garantia Estendida Loja do Mecânico começa a vigorar após o término
da garantia original de fábrica de acordo com o plano contratado de 12 ou 24 meses. É um serviço que será acrescido ao tempo da garantia original de fábrica e cobrirá reparos estipulados neste contrato. Seguro de Garantia Estendida de Eletroeletrônicos , Processo SUSEP n° 15414.900147/2014-11, garantido pela MAPFRE Seguros Gerais S.A 61.074.175/0001-38 Reg. SUSEP 0623-8, Av. das Nações Unidas, 14.261 – Vila Gertrudes São Paulo-SP – CEP: 04794-000. Site: www.mapfre.com.br. Representante de seguro: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., CNPJ nº 29.302.348/0001-15. Corretora: G. L. CORRETORA DE SEGUROS LTDA., CNPJ nº 66.990.276/0001-72, e registro
Susep nº 202034173. A contratação de seguro é opcional, sendo possível a desistência do contrato em até 7 (sete) dias corridos com a devolução integral do valor pago. É proibido condicionar desconto no preço do bem à aquisição do seguro. A comercialização de seguro é fiscalizada pela Susep. www.susep.gov.br – ou 0800 021 8484. O registro do
produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço
eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número do processo constante do bilhete. As informações sobre o plano de seguros a qual se vincula o bilhete contratado pode ser conferida no portal da SUSEP. Para outras informações DISQUE SUSEP 0800-021-8484. Registro de Reclamação para o Consumidor. Em atendimento a lei 12741/12
informamos que incide as alíquotas de 0,65% de Pis/Pasep e de 4% de COFINS, sobre os prêmios de seguro deduzindo do estabelecido em legislação especifica”; “SUSEP: Superintendência de Seguros Privados – Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta,
capitalização, resseguro e corretagem de seguros; No que se refere ao relacionamento com o cliente cabe informar que a remuneração bruta prevista pela intermediação de seguros é de 53% ao representante e 0,01% ao Corretor. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar
demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais. Contatos: SAC 0800 772 5832. SAC para Deficientes Auditivos e de Fala 0800 775 5045. Atendimento 24 horas. Comunicação de Sinistro: 0800 775 1533 ou 4002 1533. Ouvidoria 0800 775 1079, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira (exceto feriado) ou pelo site www.mapfre.com.br.
Atendimento de Ouvidoria para Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 962 7373. Pincéis Atlas Makita Tramontina Tramontina Se você procura um produto que ajuda a umidificar suas plantas ou manter a horta bonita, o pulverizador manual Tramontina em plástico 1 L é perfeito para você. Com indicador de dosagem e bico regulável, o item conta com
o corpo produzido em plástico de alta resistência proporcionando mais leveza ao manuseio. Qualidade e praticidade para manter seu jardim a salvo é com a Tramontina. Informações Gerais: - Corpo em plástico de alta resistência.- Bico pulverizador regulável.- Para auxiliar no controle da dosagem, o pulverizador possui um indicador de capacidade no
próprio tanque.- Versátil e resistente.- Leve e ergonômico. - Capacidade de 1 L Recomendações de Uso: - USO:O pulverizador é ideal para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, soluções naturais, adubo foliar e também para a umidificação de plantas. - MANUTENÇÃO:Após o uso, esvazie completamente o reservatório do pulverizador.Lave
bem o reservatório com água limpa e detergente neutro (se necessário) depois de cada uso.Quando o bico estiver obstruído, limpe-o com cuidado para não danificar. Este sitio utiliza cookies para brindarle la mejor experiencia online. Al utilizar nuestro sitio, acepta nuestro uso de cookies. Lea nuestra política de privacidad para obtener más
informaciones. HOME JARDIM E AGRICULTURA SISTEMAS DE IRRIGAçãO PULVERIZADORES Para deixar seu jardim mais bonito e bem cuidado, a Tramontina possui uma linha de pulverizadores que protegem plantas e hortas com qualidade e eficiência. Com o pulverizador plástico manual Tramontina de compressão prévia 1,5 litros seu jardim vai
estar sempre verdinho e bonito. Produzido em plástico, possui capacidade de 1,5 litros. Com ele você pode aplicar soluções naturais, adubo foliar e também umidificar plantas. É um produto prático e seguro que traz eficiência para os cuidados com a natureza. Comprar agora Onde comprar Materiais de apoio: Manual e Instruções Folhetos
Informações Gerais - Pulverizador com bomba de compressão prévia. - Corpo em plástico de alta resistência. - Bico pulverizador com jato regulável. - Gatilho de acionamento com trava para pulverização contínua, proporcionando mais conforto durante a utilização. - Corpo em plástico de alta resistência com indicador de capacidade e instruções de
uso impressas no próprio tanque. - Versátil e resistente. - Leve e ergonômico. - Válvula de segurança para alívio da pressão interna. - Pressurize antes de aplicar. - Capacidade de 1,5 L. Recomendações de Uso - USO: O pulverizador é ideal para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, soluções naturais, adubo foliar e também para a
umidificação de plantas. - MANUTENÇÃO: Após o uso, esvazie completamente o reservatório do pulverizador. Lave bem o reservatório com água limpa e detergente neutro (se necessário) depois de cada uso. Quando o bico estiver obstruído, limpe-o com cuidado para não danificar. Lubrifique o anel de borracha (o-ring) regularmente com vaselina,
para garantir sua fácil movimentação. - Para descarte dos produtos e embalagens siga as orientações de reciclagem vigentes. Peso 0,41 kg Capacidade 1.50 L Garantia 90 dias de garantia legal para vícios ou defeitos de fabricação. Dimensões Para manter jardins e hortas sempre verdes e bonitos, a Tramontina dispõe de uma linha de pulverizadores
eficientes e seguros. Com o pulverizador manual de compressão prévia 1,5 L da Tramontina, é possível aplicar inseticidas, herbicidas, fungicidas, soluções naturais, adubo foliar e também umidificar plantas. Fabricado com materiais de alta qualidade, o pulverizador Tramontina é seguro, prático e altamente eficaz. Orientações Gerais - USO:O
pulverizador é ideal para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, soluções naturais, adubo foliar e também para a umidificação de plantas. Após o uso, esvazie completamente o reservatório do pulverizador.Lave bem o reservatório com água limpa e detergente neutro (se necessário) depois de cada uso.Quando o bico estiver obstruído, limpe-o
com cuidado para não danificar.Lubrifique o anel de borracha localizado no sistema de pressurização. Benefícios do Produto - Pulverizador com bomba de compressão prévia.- Corpo em plástico de alta resistência.- Bico pulverizador regulável em cobre.- Gatilho de acionamento com trava para pulverização contínua, proporcionando mais conforto
durante a utilização.- Bombeamento com pistão metálico interno.- Para auxiliar no controle da dosagem, o pulverizador possui um indicador de capacidade no próprio tanque.- Acompanha kit de peças para substituição.- Versátil e resistente.- Leve e ergonômico.- Capacidade de 1,5 L.
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