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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9110 + 9111 
 
Omschrijving: Colad Hogedrukslang 
                    
 
 
Bij de Colad Hogedrukslang krijgt u nu gratis een 
Colad Slangschaar (art. nr. 9119).   
Specificatie 
Algemeen 
- Materiaal:    Thermoplastisch rubber (PU/TPR) met polyester versterking. 
     De binnenlaag is van Polyurethaan. 
- Bijzonderheden:   Van een meteraanduiding voorzien. 
     Absoluut siliconenvrij. 
- Kleur:     Blauw. 
- Verpakking:    In een unieke doos met opening in het midden. 
- Werkdruk:    20 bar. 
- Barstdruk:    60 bar. 
 
Technische gegevens art.nr. 9110 - Colad Hogedrukslang 
- Inwendige diameter:   8 mm. 
- Uitwendige diameter:   12 mm. 
- Verpakking:     Per rol à 100 meter in doos. 
 
Technische gegevens art.nr. 9111- Colad Hogedrukslang 
- Inwendige diameter:   10 mm. 
- Uitwendige diameter:   15 mm. 
- Verpakking:     Per rol à 60 meter in een doos. 
Opmerkingen 
Door de meteraanduiding kan men in één oogopslag de gewenste lengte opmeten en afsnijden. 
- Bijzonder goed geschikt voor gebruik in de spuitcabine. 
- Licht van gewicht, maar zeer sterk. 
- De verpakking zorgt ervoor dat uw slang schoon opgeborgen blijft. 
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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