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KLIC LEVEL
Cilindro de tracción con disco anti-rayado / Cilindro de fixação com disco de proteção contra riscos
emb. 10 bolsas de 50 pz / embalagem de 10 sacos com 50 unidades no es posible su venta individual / não disponível em embalagem parcial
art.
KL/C cilindro de tracción / cilindro de fixação 18015

Roscas distanciadoras desechables / Espaçador de rosca descartável
emb. 30 bolsas de 100 pz / embalagem de 30 sacos com 100 unidades no es posible su venta individual / não disponível em embalagem parcial
art.
KL/1 rosca junta 1 mm baldosas de espesores de 3 a 24 mm / parafuso para massas com 1 mm e azulejos com espessuras de 3 a 24 mm 18016
KL/2 rosca junta 2 mm baldosas de espesores de 3 a 24 mm / parafuso para massas com 2 mm e azulejos com espessuras de 3 a 24 mm 18017
KL/3 rosca junta 3 mm baldosas de espesores de 3 a 24 mm / parafuso para massas com 3 mm e azulejos com espessuras de 3 a 24 mm 18018

Distanciador en cruz para exterior / Espaçador em cruz para utilização em exteriores
emb. 2 bolsas de 50 pz / embalagem de 2 sacos com 50 unidades no es posible su venta individual / não disponível em embalagem parcial
art.
DCE4 distanciador en cruz para baldosas de exterior - junta 4 mm / espaçador em cruz para azulejos para exteriores e junta de 4 mm 19076

PROTILER
Cuñas nivelantes / Cunhas de nivelamento
emb. 14 bolsas de 100 pz / embalagem de 14 sacos com 100 unidades no es posible su venta individual / não disponível em embalagem parcial
art.
PTWN cuñas nivelantes / cunhas de nivelamento 18063

Junta desechable / Grampos descartáveis
emb. 12 bolsas de 250 pz / embalagem de 12 sacos com 250 unidades no es posible su venta individual / não disponível em embalagem parcial
art.
PTC1 clips junta 1 mm para baldosas de espesores de 3 a 12 mm / grampos para massas com 1 mm e azulejos com espessuras de 3 a 12 mm 18071
PTC2 clips junta 2 mm para baldosas de espesores de 3 a 12 mm / grampos para massas com 2 mm e azulejos com espessuras de 3 a 12 mm 18072
PTC3 clips junta 3 mm para baldosas de espesores de 3 a 12 mm / grampos para massas com 3 mm e azulejos com espessuras de 3 a 12 mm 18073

emb. 60 bolsas de 50 pz / embalagem de 60 sacos com 50 unidades no es posible su venta individual / não disponível em embalagem parcial
art.
PTC4 clips junta 2 mm para baldosas de espesores de 12 a 20 mm / grampos para massas com 2 mm e azulejos com espessuras de 12 a 20 mm 18074

Pinza de trancción regulable / Alicate de tração ajustável
emb. 6 pz / embalagem de 6 unidades
art.
PTLP pinza para pavimento / alicate para pavimentos 18065

PP LEVEL
PP Level Mini - embalaje 10 emb. / embalagem com 10 unidades
aletas h. 10mm - junta 2,2mm - emb. 20 pz / flange de fixação H 10 mm - argamassas de 2,2 mm - embalagem de 20 unidades no es posible su venta individual / não disponível em embalagem parcial
art.
10/15 soporte regulable de h. 10 a 15 mm / suporte ajustável de 10 a 15 mm de altura 19351
P/5 extensión espesor 5 mm para art. 10/15 y 25/40 (máx. 2 extensiones = +10 mm) / extensão de 5 mm de espessura para art. 10/15 e 25/40 máximo 2 extensões = +10 mm) 19350

PP Level Plus - embalaje 10 emb. / embalagem com 10 unidades
aletas h. 10mm - junta 2,2mm - emb. 25 pz / flange de fixação H 10 mm - argamassas de 2,2 mm - embalagem de 25 unidades no es posible su venta individual / não disponível em embalagem parcial
art.
25/40 soporte regulable de h. 25 a 40 mm / suporte ajustável de 25 a 40 mm de altura 19352

PP Level Plus - embalaje 10 emb. / embalagem com 10 unidades
aletas h. 10mm - junta 2,2mm - emb. 25 pz / flange de fixação H 10 mm - argamassas de 2,2 mm - embalagem de 25 unidades no es posible su venta individual / não disponível em embalagem parcial
art.
47/62 soporte regulable de h. 47 a 62 mm / suporte ajustável de 47 a 62 mm de altura 19353
62/82 soporte regulable de h. 62 a 82 mm / suporte ajustável de 62 a 82 mm de altura 19354
77/112 soporte regulable de h. 77 a 112 mm / suporte ajustável de 77 a 112 mm de altura 19355
107/142 soporte regulable de h. 107 a 142 mm / suporte ajustável de 107 a 142 mm de altura 19356
137/172 soporte regulable de h. 137 a 172 mm / suporte ajustável de 137 a 172 mm de altura 19357
167/202 soporte regulable de h. 167 a 202 mm / suporte ajustável de 167 a 202 mm de altura 19358
197/232 soporte regulable de h. 197 a 232 mm / suporte ajustável de 197 a 232 mm de altura 19359

Complementos 
para la colocación.

La combinación 
justa entre precisión 

y velocidad.
Acessórios para 

a aplicação.
A combinação 

certa de precisão 
e velocidade.
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Klic Level, la funcionalidad 
en solo dos elementos.
Klic Level, a funcionalidade 
em apenas dois elementos.

Protiler, el ideal para 
baldosas cerámicas.
Protiler, a solução perfeita 
para peças de cerâmica.

PP Level, versatilidad 
y precisión. 
PP Level, versatilidade 
e precisão.

Distanciadores, en diferentes 
medidas, para juntas perfectas.
Cruzetas em diferentes tamanhos 
para juntas de cerâmicos perfeitas. 

Klic Level es un sistema de nivelación a rosca para pavimentos y 
revestimientos de varios espesores y está especialmente indicado 
para grandes formatos. Despues de la colocación y con el adhesivo 
completamente seco, es suficiente una pequeña presión en la dirección 
de la junta, para romper con un klic el distanciador desechable. No 
necesita de instrumentos ni para la colocación ni para el desmontaje y 
se compone de solo dos elementos: el cilindro, que incorpora un disco 
antirayado para proteger la superficie del revestimiento durante la fase 
de nivelación y un funcional mecanismo que permite la inserción y la 
expulsión rápida del elemento desechable.

Klic Level é um sistema de nivelamento com parafuso para 
pavimentos e revestimentos de diferentes espessuras, particularmente 
adequado para peças de grande dimensão. Após a aplicação, assim 
que a superfície estiver totalmente seca, basta aplicar um pouco de 
pressão na direção da argamassa da peça para quebrar o espaçador 
descartável com apenas um clique. Não necessita de ferramentas 
para a instalação nem para a remoção, e é composto por apenas dois 
elementos: o cilindro que inclui um disco para a proteção da superfície 
do revestimento contra riscos durante a fase de nivelamento e um 
mecanismo funcional que 
permite a inserção e a rápida 
expulsão do elemento 
descartável.

Protiler es un sistema para nivelar baldosas cerámicas y piedra. 
Adecuado para espesores de 3 a 20 mm, impide el movimiento vertical 
entre las diferentes baldosas durante la fase de colocación del adhesivo. 
Se compone de dos elementos: junta desechable y cuña, se puede usar 
a mano o con la pinza regulable. Una vez terminada la colocación es 
suficiente una maza de goma para quitar la cuña reutilizable.

Protiler é um sistema de nivelamento para peças de cerâmica e 
de pedra. É adequado para espessuras de 3 a 20 mm e impede o 
movimento vertical entre as peças durante a fase de aplicação das 
colas. É composto por dois elementos: grampos descartáveis e cunhas 
reutilizáveis que podem ser utilizados manualmente ou com um alicate 
de tração ajustável. Após a aplicação, é necessário apenas um martelo 
de borracha para remover a cunha reutilizável.

PP Level, incluso con cabezal autonivelante PP Level Plus y PP Level Mini, 
es una línea de niveladores para pavimentos sobre-elevados. Con una 
resistencia de 400 Kg por soporte y una vasta selección de elementos 
regulables en altura, son la solución ideal para terrazas, bordes de 
piscina, pasajes peatonales en jardines, etc. La estructura se divide 
en tres componentes (cabezal, rosca de nivelación en altura y 
base) para poder optimizar dimensiones y desniveles. Se adapta 
perfectamente al montaje con Protec CPLV para la protección y 
acabado de los bordes externos de los pavimentos sobre-elevados.

PP Level, juntamente com as versões com cabeça autonivelante 
PP Level Plus e PP Level Mini, é uma linha de sistemas de 
nivelamento para pavimentos sobreelevados. Com uma carga de 
400 kg e uma grande variedade de niveladores ajustáveis em 
altura, é a solução ideal para terraços, espaços junto a piscinas e 
passagens pedonais em jardins de terraço. A estrutura é composta 
por três componentes (cabeça, parafuso com anilha para ajuste de 
altura e base) para ajustar as dimensões e a diferença de altura. Pode 
ser instalado com Protec CPLV para a proteção e o acabamento dos 
topos dos pavimentos sobreelevados. 

De cruz, en T y cuñas: una línea de distanciadores profesionales con diferentes medidas, 
en polipropileno resistente a los agentes químicos y con agujeros para el paso de la cola, 
características que los convierten en ideales para ambientes interiores y exteriores.

Em cruz, em T e cunhas: uma linha profissional de cruzetas em diferentes tamanhos, de 
polipropileno - um material que é resistente a agentes químicos - e com orifícios para a 
passagem da cola. Estas são as características que as tornam adequadas para espaços 
interiores e exteriores.

No necesita 
instrumentos ni para 
la instalación ni para 
el desmontaje.
Não necessita de 
ferramentas para a 
instalação nem para
a remoção.

Niveladores para 
pavimentos 
sobre-elevados.
Sistemas de 
nivelamento para 
pavimentos 
sobreelevados.Se puede usar a 

mano o con la pinza 
tradicional regulable.
Pode ser utilizado 
manualmente ou com 
um alicate de tração 
ajustável.


