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Technisch informatieblad
Algemeen

Artikelnummer: 93100xx0SLS
Omschrijving: Snap Lid System® 88 ml

Specificatie:
Compleet Snap Lid System® is speciaal ontworpen voor SMART Repair – Small to Medium Area Repair
Technology. Het Colad SMART Snap Lid System® is ontworpen om plekken met cosmetische schade snel
en goedkoop te repareren. Het systeem is ontworpen om de schade op een kleine, specifieke plek aan te
pakken zonder dat het hele paneel opnieuw gespoten moet worden. Dit betekent dat de reparatie minder
tijd en moeite kost. Het Colad SMART Snap Lid System® is een duurzame oplossing die materiaal- en
lakkosten bespaart. Het 88 ml Snap Lid System® is gemaakt van een geavanceerde, duurzame kunststof,
waardoor tijdens het productieproces op energie en kunststofafval wordt bespaard. Door het
productieproces zijn de bekers onbreekbaar!
Kenmerken en voordelen:
- SMART reparatie: Small to Medium Area Repair Technology. Speciaal ontworpen voor de kleinere
klussen.
- Duurzame oplossing. Het bespaart materiaal- en lakkosten.
- Onbreekbare mengbekers. Gemaakt van geavanceerd duurzaam plastic.
- Snelste systeem. Bespaar tijd en geld door de mengbekers als bovenbeker te gebruiken.
- Drie filters verkrijgbaar. 90, 130 en 190 micron voor lak op waterbasis en conventionele lakken.
- Voor alle typen spuitpistolen. Adapter beschikbaar voor nagenoeg alle typen spuitpistolen.
- Uniek ventielsysteem. Voorkomt een vacuüm en garandeert een stabiele lakstroom.
Toepassing:
Knijp de deksel en de mengbeker samen om de deksel op de mengbeker te bevestigen. Niet van bovenaf
duwen.
Verkrijgbaar in:
Capaciteit
88 ml

Bevat

50 deksels + 50 bekers
+ 10 afdekdopjes

90 micron
93100090SLS

130 micron
93100130SLS

190 micron
93100190SLS

Technische specificatie:
Verkrijgbaar in
Inhoud

90, 130 en 190 micron
50 deksels + 50 bekers + 10 afdekdopjes

Gerelateerde producten van Colad
Artikelnummer: 9370Axx – Omschrijving: Snap Lid System® Adapter
Artikelnummer: 9500 – Omschrijving: Turbomix Paintsaver®
Artikelnummer: 5200xx – Omschrijving: BodyGuard®
Artikelnummer: 53820x – Omschrijving: Disposable Nitril Handschoenen Grijs
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280 micron
-

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. 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
www.emm.com
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T +31(0)38 467 66 00
www.colad.nl

