
GO!MIX SNAP

Więc sprawmy, aby było prosto:

snaplid.com

Podchodzisz do 
lakierowania 

poważnie 
my też.



Wybierz dowolny rodzaj produktu do aplikacji.
Dostępne z 4 różnymi typami filtrów

Aplikuj grube warstwy
lub wręcz przeciwnie.

90 mikronów
Lakier
bezbarwny

130 mikronów
Wodny lakier
bazowy

190 mikronów
Konwencjonalny
lakier bazowy

280 mikronów
Podkład

Po prostu.
Mix, Snap, Go!

Użyj narzędzia do doboru adaptera na stronie: snaplid.com.

Podłącz dowolny 
pistolet natryskowy
znajdziemy twój adapter. 

Rozmiar
ma

znaczenie!

Oszczędzaj lakier  

Oszczędzaj materiały 

zużyj każdą kropelkę, aż do ostatniej. 

Optymalnie wykorzystuj swój czas. 
Nasz unikalny system z odpowietrznikiem 

umożliwia czystszą pracę i zapewnia stabilny, 
jednolity przepływ lakieru. 

Mniejsze marnotrawstwo lakieru: zużywasz mniej, 
aby stworzyć więcej!

przy każdym projekcie oszczędzasz jeden kubek. 

Używasz jednego kubka do mieszania i do lakierowania. W 
odróżnieniu od innych systemów, które wymagają wykonania 
różnych kroków i przez to spowalniają proces lakierowania, 
Snap Lid System® firmy Colad jest szybki w użyciu. Wystarczy 
zatrzasnąć pokrywkę na kubku do mieszania i gotowe. 
Prosta kalkulacja: oszczędzasz materiały, bo na każdy projekt 
zużywasz o jeden kubek mniej.

 Nasz unikalny 
system z odpowietrznikiem 
pomaga oszczędzać lakier.

Nie marnuj niczego dzięki 
Snap Lid System®.

Oszczędzaj

Ze Snap Lid System® 

oszczędzasz czas 
i pieniądze.

 Aby zaoszczędzić czas 
i materiały, używaj kubka do 

mieszania jako kubka 
aplikacji lakieru.

Średni kubek
350 ml

Do mniejszych 
zadań.

Standardowy kubek
700 ml / 700 ml UV

Dzień jak
co dzień.

Duży kubek
900 ml

Będzie się
działo.

Mały kubek
88 ml

Idealny do 
napraw 
miejscowych



Wybierz 
swoje produkty

Po prostu.
MIX SNAP GO!

Snap Lid® 

Typ 90 μm

9350090SL

9370090SL

130 μm

9350130SL   

9370130SL

190 μm

9350190SL

9370190SL

280 μm

9350280SL

9370280SL

Pojemność

350 ml

700 ml

Opakowanie

50 wieczek

50 wieczek

Nr art

9500

9370CAP

937010

Opakowanie

512 szt. w kartonie

100 szt. w saszetce

sztuka

Produkt

Turbomix Paintsaver ™

Zatyczki

Uchwyt ścienny

Wykończenie

Jednolite 
natryskiwanie lakieru 
system zapewniający idealny przepływ lakieru. 

Dzięki unikalnemu zaworowi i wbudowanemu sitku raz na 
zawsze kończysz z problemami spowodowanymi nierównym 
przepływem i wyrzucaniem lakieru. 
Tylko stabilność!

Snap Lid System® daj 
się unieść!

Przepływ 

Do: 
• wszystkich rodzajów lakierów.
• małych i dużych projektów.
• każdego pistoletu  

natryskowego.

 Najlepszy 
przepływ lakieru.

Filtr zoptymalizowany 
do wszystkich 

prac lakierniczych.

Unikalny system z 
odpowietrznikiem 
zapewnia najwyższą 
jakość natrysku.

Snap Lid System® 

190 μm

93100190SLS

9350190SLS

9370190SLS

9370190SLSUV

9390190SLS

280 μm

-

9350280SLS

9370280SLS

9370280SLSUV

-

130 μm

93100130SLS

9350130SLS

9370130SLS

-

9390130SLS

Typ 90 μm

-

9350090SLS

9370090SLS

-

-

Pojemność

88 ml

350 ml

700 ml

700 ml UV

900 ml

Opakowanie 
 

50 wieczek + 50 kubków  
+ 10 zatyczki 

50 wieczek + 50 kubków 
 

50 wieczek + 50 kubków 
 

25 wieczek + 25 kubków 
+ 25 zatyczki 

 
40 wieczek + 40 kubków 



Zdrowie jest Twoim 
najcenniejszym 
kapitałem
chrońmy je.

BodyGuard® Kombinezon 
Premium Comfort
Nr art 5200xx

Półmaska
lakiernicza
Nr art 506600

Jednorazowe
Rękawiczki
Nitrylowe Szare
Nr art 53600x

Jesteś gotów, aby wypróbować Snap Lid System®?

Bądźmy w kontakcie!
Skontaktuj się z dystrybutorem Colad
lub napisz pod adres emmbiuro@blowtherm.pl.

COLAD JEST MARKĄ EMM INTERNATIONAL
Blowtherm Polska Sp. z o.o., ul. Podmiejska 31, 41-940 Piekary Śląskie, Polska 
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