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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 93100xx0SLS 

 
Nazwa: Snap Lid System® 88 ml               

                    

 

 

  

 

 

Specyfikacja: 
Kompletny system Snap Lid System® zaprojektowany szczególnie do napraw SMART – technologii napraw 

małych i średnich powierzchni (od ang. Small to Medium Area Repair Technology.) System kubków Colad 

SMART Snap Lid System® umożliwia szybką i opłacalną naprawę powierzchni kosmetycznego uszkodzenia. 
Jest on przeznaczony do usuwania uszkodzenia na małej, zlokalizowanej powierzchni, bez potrzeby 

naprawiania całego panelu. Oznacza to, że naprawa zajmie mniej czasu i wysiłku. System kubków Colad 

SMART Snap Lid System® to zrównoważone rozwiązanie, oszczędzające koszty materiałów i lakierów. 
Kubek Snap Lid® o pojemności 88 ml jest wykonany z trwałego, zaawansowanego technologicznie 

tworzywa sztucznego, co pozwala oszczędzać energię i ograniczać odpady plastikowe podczas produkcji. 
Dzięki temu procesowi produkcji kubki są niepękające! 

 
Cechy i korzyści: 

- Naprawa SMART: Technologia napraw małych i średnich powierzchni przeznaczona 
szczególnie drobniejszych napraw. 

- Zrównoważone rozwiązanie oszczędza koszty materiałów i lakierów. 
- Niepękające kubki do mieszania. Wykonane z zaawansowanego, trwałego tworzywa sztucznego. 
- Najszybszy system. Oszczędzaj czas i pieniądze używając kubka do mieszania jako kubka do 

aplikacji lakieru 

- Dostępne trzy rodzaje sitka. 90, 130 i 190 mikronów, wodny lakier bazowy i konwencjonalny lakier 
bazowy 

- Zamocuj na większości typów pistoletów natryskowych za pomocą odpowiedniego adaptera. 
- Niepowtarzalny układ zaworów zapobiega powstawaniu próżni i gwarantuje stały przepływ lakieru 

 

Zastosowanie:  
Docisnąć przykrywkę do kubka, aby ją do niego przymocować. Nie naciskać z góry. 

 
Dostępne w: 

 
Pojemność Zawiera 90 mikronów 130 mikronów 190 mikronów 280 mikronów 

88 ml 50 wieczek + 50 
kubków + 10 zatyczki 

93100090SLS 93100130SLS 93100190SLS - 

 
Specyfikacja techniczna:  

 

Dostępne w 90, 130 i 190 mikronów 

Zawartość 50 wieczek + 50 kubków + 10 zatyczek 

- 

Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 9370Axx – Nazwa: Snap Lid System® Adapter 

Numer artykułu: 9500 – Nazwa: Turbomix Paintsaver® 
Numer artykułu: 5200xx – Nazwa: BodyGuard®  

Numer artykułu: 53820x – Nazwa: Jednorazowe Rękawiczki Nitrylowe Szare 
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Zrzeczenie się: 

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się 

z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 

 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 

odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 

i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 

EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 

z wymienionych produktów do swoich celów. 
 

Opracowane przez: 

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

www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

