
Sistema de 
fixação

Elementos  
de fixação

matéria-prima 

cor

25

Cinzento

Preta

U63X
U64X

25



Interior

EN 62275

Stabilized

Intempérie

Interior

EN 62275

EN 62275

Elementos  
de fixação25 U63X U64X
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Taco de pressão 25
Tacos de pressão para a fixação de cabos e tubos em instalações

• Utilização conjunta com Braçadeiras 22, em instalações interiores e exteriores.
• Fácil montagem, inclusive a baixas temperaturas.
• Resistência elevada à extração.
• Grande resistência face à corrosão e intempérie.
• Para brocas Ø6mm e Ø8mm.
• Material isolante sem halogéneos.

Cor preta

Cor cinzento RAL 7035Matéria-prima

Características técnicas

Matéria-prima

Características técnicas

Conforme
2011/65/UE

Conforme
2011/65/UE

U63X Taco de pressão

U64X Taco de pressão

Temperatura

EN 62275

•  Temperatura min./máx  
de funcionamento para a 
aplicação: -40ºC / +60ºC

Temperatura 

EN 62275

•  Temperatura min./máx  
de funcionamento para a 
aplicação: -40ºC / +60ºC

Siga os 
passos práticos da 

pág. 17 para consultar 
e descarregar a 

ficha técnica na nossa 
web www.unex.pt



Elementos  
de fixação 25 U63X U64X

Preta Cinzento

Cor

 

RAL 7035

Cinzento

Preta

Marcas de qualidade

Declaração de conformidade

EN 62275:2015 EN 62275:2015 EN 62275:2015 ГОСТ Р
50827:2009



Gama completa para todo  
o tipo de instalações
• Para a fixação de cabos e tubos em instalações interiores e exteriores.
• Em cor preta e cinzento RAL 7035.
• Boa resistência a baixas temperaturas.

Compatível com a gama Braçadeiras 22

Elementos  
de fixação25 U63X U64X

Preta Cinzento
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A ponta e o eixo do taco Unex 
asseguram uma perfeita fixação. 
O taco pode ser inserido 
facilmente até ao final.

A cabeça do taco Unex está 
desenhada para assegurar uma 
perfeita retenção da braçadeira. 
E as suas abas flexíveis ajudam  
a acomodar e fixar melhor os 
tubos e cabos sem danifica-los.

A qualidade dos tacos Unex está 
acreditada pela obtenção das 
marcas de qualidade  
e homologações mais exigentes.

Máxima funcionalidade da cabeça

Marcas de qualidade

Produto com valor acrescentado
Novo desenho
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Facilidade de montagem
Durante a pré-montagem, a ponta dos tacos Unex assegura a sua fixação na parede, não é necessário 
segurar com a mão, o que proporciona liberdade ao instalador na hora de executar o trabalho de montagem.

Em montagens na 
vertical, a ponta retém 
o taco ao teto.

O taco de pressão Unex instala-se facilmente na parede graças ao desenho das suas hélices, que por sua 
vez asseguram o encaixe do taco na parede e oferecem resistência à sua extração, inclusive a baixas 
temperaturas.

Elementos  
de fixação25 U63X U64X

Preta Cinzento
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Aplicação
Tanto em instalações exteriores e interiores, os tacos Unex podem aplicar-se em qualquer tipo de parede.

Bom comportamento em ambientes húmidos e corrosivos.

Betão Tijolo maciço Forjado Tijolo
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Intempérie Interior

 EN 62275EN 62275

Interior

 EN 62275

Elementos  
de fixação25 U63X U64X

Preta Cinzento
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25
Base para cravar 25
Solução integral para a fixação de cabos e tubos em instalações

• Disponibilidade imediata através do seu distribuidor habitual.
• Compatível com as principais cravadoras a gás do mercado.
• Rapidez de montagem:
 · Boa sujeição à boquilha da cravadora.
 · Passagem de braçadeiras por ambos os lados.
• Compatível com a gama Braçadeiras 22 de largura 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm e 7,6 mm. 
•  Material isolante sem halogéneos.

Cor pretaMatéria-prima

Cor cinzento RAL 7035Matéria-prima

Características técnicas

Características técnicas

Aplicações

U63X Base para cravar

U64X Base para cravar

Conforme
2011/65/UE

Conforme
2011/65/UE

Temperatura

EN 62275

•  Temperatura min./máx de 
funcionamento para a 
aplicação: -40ºC / +60ºC

Temperatura

EN 62275

•  Temperatura min./máx de 
funcionamento para a 
aplicação: -40ºC / +60ºC

Siga os 
passos práticos da 

pág. 17 para consultar 
e descarregar a 

ficha técnica na nossa 
web www.unex.pt



EN 62275:2015 EN 62275:2015 EN 62275:2015

Elementos  
de fixação 25 U63X U64X

Preta Cinzento

Marcas de qualidade

Marcas de qualidade

Cor

 

RAL 7035

Cinzento

Preta

ГОСТ Р
50827:2009



Segurança elétrica
Instalação protegida contra contactos elétricos. 
O taco protege a cabeça do parafuso.

Embalagem
Pré-cortes recortáveis: cómodo 
acesso ao produto.
Atua como uma caixa de ferramentas: 
facilita o uso do taco na obra.

Elementos  
de fixação25 U63X U64X

Preta Cinzento
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Taco para calhas 25
Taco para a fixação de calhas e caixas modulares

• Taco universal para instalações interiores.
• Aplicável a todo tipo de paredes habituais (incluindo tijolo-gesso).
• Mantém a segurança com respeito à parede.
• Fácil montagem e desmontagem.
• Material isolante sem halogéneos.

Taco para calhas

 
Taco para calhas Conforme

2011/65/UEU63X

Características técnicas

Interior

EN 62275

Siga os 
passos práticos da 

pág. 17 para consultar 
e descarregar a 

ficha técnica na nossa 
web www.unex.pt



Elementos  
de fixação 25 U63X U64X

Preta Cinzento

Cor
 

Preta

Declaração de conformidade

Marcas de qualidade

ГОСТ Р
50827:2009



(1) Paredes macias: Broca Ø7. Paredes duras: Broca Ø8.
(2)  Paredes macias: Broca Ø5. Paredes duras: Broca Ø6.
(3) Para roscar sobre parafuso M6 ou W 1/4. Diâmetro do furo de fixação 4 mm.

Ø4 mm Ø6 mm Ø8 mm

Taco de pressão  
distanciador
Para instalações exteriores.

1250 (1)

Taco de pressão
Para instalações exteriores.  1253 (2) 1251 (1)

Taco de pressão
Para instalações interiores. 1253-3 (2) 1251-3 (1)

Base roscável
Para instalações exteriores. 1252 (3)

Taco para calhas
Para instalações interiores. 25104 25106

Base para cravar
Para instalações exteriores. 25501

Base para cravar
Para instalações interiores. 25501-3

Preta

Preta

Preta

Preta

Preta

U63X

U63X

U63X

U63X

U63X

U64X

U64X

Cinzento

Cinzento

RAL 7035

RAL 7035

Cor 

Cor 

Cor 

Cor 

Cor 

Cor 

Cor 

Elementos  
de fixação25 U63X U64X

Preta Cinzento
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