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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Article number: 9500 
Description: Colad Turbomix Paintsaver™ 
                    
 
 
  

 

Specificatie: 
De Turbomix Paintsaver is een nieuwe en innovatieve roerstok, ontworpen om sneller lak te mengen en 
lak te besparen. De Turbomix Paintsaver™ garandeert de perfecte vermenging!  
 
Eenvoudig in gebruik dankzij het ergonomische handvat. Het Z-vormig ontwerp met uniek gevormde 
gaten garandeert de perfecte vermenging van de pigmenten. Dit resulteert in 30% sneller mengen, tot 
zelfs 40% voor metallic lakken. Het innovatieve ‘Break it to save it’ systeem maakt het mogelijk alle lak 
gemakkelijk van de roerstok te verwijderen voordat u deze weggooit. De Turbomix Paintsaver is gemaakt 
van gerecycled materiaal. Afmetingen: 22x2cm. 
 
Kenmerken en voordelen: 

• Perfecte consistentie en pigmentvermenging 
• 40% sneller mengen van metallic lakken 
• 30% sneller mengen van conventionele lakken 
• Het innovatieve 'break it to save it' systeem zorgt voor verwijdering van overtollige lak en 

pigmenten van de roerstok 
• Extra sterk 
• Ergonomisch handvat 

 
Voorbereiding en verwerking: 
Breek voordat u begint met mengen. Hou de schaper in een hoek van ca. 65 graden voor optimale 
lakverwijdering. 
 
Technische specificatie: 
 
Kleur Zwart 
Inhoud 500 stuks 
Verpakkingseenheid Dispenserdoos met 500 + 12 stuks 
Afmeting 22 x 2 cm 

- 
Gerelateerde producten 
Artikelnummer: 9500 – Turbomix Paintsaver™ 
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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 veiligheidsinformatieblad (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. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 
en -specificaties. 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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