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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 9113 + 9114 
 
Nazwa: Antystatyczny wąż do sprężonego powietrza 
                    
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja: 
Antystatyczny wąż do sprężonego powietrza Colad został opracowany jako trwałe rozwiązanie do narzędzi 
pneumatycznych. Wąż nie zawiera silikonu i dlatego nadaje się do malowania natryskowego. Dzięki 
właściwościom antystatycznym (rezystancja <104 omów) zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym i 
może być również stosowany w procesach lakierniczych, które generują atmosferę potencjalnie 
wybuchową.  
 
Antystatyczny wąż do sprężonego powietrza Colad jest oznaczony podziałką metryczną. Oznaczenia te 
pomagają w mierzeniu i cięciu. Doskonale nadaje się do użycia w kabinie natryskowej. Wąż jest lekki, ale 
bardzo wytrzymały. Zapakowany w wyjątkowe pudło do pobierania węża, które ułatwia pracę z wężem i 
pomaga zachować porządek. W zestawie nóż do odcinania węża Colad, nr art. 9119  
 
Antystatyczny wąż do sprężonego powietrza Colad jest do nabycia w dwóch różnych rozmiarach.  
 
Antystatyczny wąż do sprężonego powietrza 100 m 
Nr art. 9113 
Średnica wewnętrzna: 8 mm 
Średnica zewnętrzna: 12 mm 
Opakowanie: 100 m w zwoju w pudle 
 
Antystatyczny wąż do sprężonego powietrza 60 m 
Nr art. 9114 
Średnica wewnętrzna: 10 mm 
Średnica zewnętrzna: 15 mm 
Opakowanie: Zwój 60 m węża w pudle 
 
Specyfikacja techniczna:  
 
Kolor Niebieski/ żółty 
Materiał Guma termoplastyczna (PU/TPR) wzmocniona poliestrem 
Właściwości Całkowity brak silikonu 
Ciśnienie robocze 20 barów 
Ciśnienie rozrywające 60 barów 
Rezystancja elektryczna <104 Ω 
Opakowanie Specjalne pudło do podawania węża z otworem po środku 

- 
Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 9119 – Nazwa: Nóż do odcinania węża 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
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bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.co. 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 
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