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Technisch informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 90672674 

 
Omschrijving: Undercoating Pistool Verstelbaar 

                    

 

 

  

 

 

Specificatie: 
Pistool voor het aanbrengen van producten voor undercoatings en bescherming van holtes in bussen van 

1 liter. Met luchtaansluiting en mondstuk om het product op het oppervlak aan te brengen. Dit pistool is 
ook voorzien van een verstelbaar mondstuk om het spuitpatroon aan te passen (sinaasappelhuideffect).  

 
Kenmerken en voordelen: 

• Verstelbaar mondstuk met een diameter van 0 – 5 mm voor het spuiten met verschillende 

spuitpatronen (sinaasappelhuideffect).  

• Voorzien van schroefdraad die direct op (vrijwel alle) bussen van 1 liter past.  

• Vervaardigd van hoogwaardige materialen. Goed uitgebalanceerd bij gebruik. Stevige constructie.  
 

Toepassing: 
Aanbrengen van geluiddempende en beschermende producten. 

 
Voorbereiding en verwerking: 

Bij het product wordt een handleiding geleverd. Lees de aanbevelingen en instructies in de handleiding 

goed door. In deze handleiding staat belangrijke informatie over veilig gebruik. Lees de technische 
informatie over de producten (undercoating) vóór gebruik goed door en pas deze toe. Draag altijd 

handschoenen, een veiligheidsbril en een masker met actieve-koolfilter om risico’s door giftige dampen of 
door contact van de huid of ogen met producten en oplosmiddelen te voorkomen. Gebruik: 

1. Schroef de bus van 1 liter met de ringmoer voorzien van schroefdraad zo ver mogelijk op de steun 

(9). 
2. Sluit de persluchtslang aan op de aansluiting op het spuitpistool. 

3. Knijp het handvat (4) in totdat er product uitkomt. 
4. Gebruik de voorste regelaar (6) om de hoeveelheid uit het pistool aan te passen. 

5. Als u de spuitslang voor holtes wilt gebruiken, moet u eerst het voorste deel (6, 7, 8) 
losschroeven en de spuitslang met aansluiting vastschroeven.  

 

Technische specificatie: 
 

Materialen Vernikkel aluminium / Vernikkeld messing 

Verpakkingseenheid 1 stuk per kartonnen doos 

Werktemperatuur -10°C (253 °K), +90°C (343 °K) 

Schroefdraad Pistoolbehuizing: 1/4FM BSP cilindrische gasdraad  

Aansluiting met schroefdraad voor bekers: ‘Europese’ 
schroefdraadaansluiting  

Luchtverbruik Van 136 l/min (4,82 cfm) tot 428 l/min (15,14 cfm) 

Nettogewicht 0,420 kg (0,927 lb) 

Afmetingen 230 x 275 x 50 
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Gerelateerde producten van Colad 

Artikelnummer: 4010 – Colad Undercoating M80 Black 
Artikelnummer: 4020 – Colad Undercoating M80 White 

Artikelnummer: 4030 – Colad Undercoating M80 Grey 

 

Disclaimer 

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk- 

en milieuveiligheid is beschikbaar op het materiaalveiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het 

is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 

Producten zijn voor professioneel gebruik. Noodzakelijke beschermingsmiddelen- en kleding moeten 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd in overeenstemming met de OEM-regels en specificaties 

worden uitgevoerd. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 

gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 
International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 

producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.  
 

Ontwikkeld door: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
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