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Technisch Informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 4010 – Zwart 

                       4020 – Wit 
                       4030 – Grijs  

 
Omschrijving: Colad Undercoating M80 

                    

 

 

  

 

 
 

Specificatie:  

Overspuitbare Undercoating met anti-corrosie en geluiddempende eigenschappen. Na het drogen kan de 
coating met de meest voorkomende spuitsystemen worden overgespoten. Nadat de coating volledig is 

gedroogd blijft een duurzame elastische folie over. Deze undercoating biedt goede bescherming tegen 
verschillende weersinvloeden, grind en heeft een extreem hoge slijtvastheid.  

 
Kenmerken en voordelen: 

• Zeer goede hechting aan een breed scala aan ondergronden.  

• Zeer goede bestendigheid tegen weersinvloeden, water en grind. 

• Extreem hoge slijtvastheid.   

 
Toepassing:  

• Kan worden toegepast als anti-steenslag en anti-corrosie coating. 

• Voor gebruik op bumpers, voor- en zijschermen, dorpels en het chassis. Ook als geluiddempend 

product te gebruiken voor de wielkasten.  

• Voor auto’s, trucks en bussen. 

 

Ondergronden: 
Hecht goed (zonder voorbehandeling) op een breed scala aan schone, droge, stof- en vetvrije 

ondergronden. Het is raadzaam om een hechtingstest uit te voeren voordat u begint. 
 

Voorbereiding en verwerking: 

• Schudden voor gebruik.  

• Het oppervlak dat behandelt moet worden moet schoon, droog, roest-, stof-, en vetvrij zijn.  

• Kan aangebracht worden met een Undercoating Pistool met een luchtdruk van 3-6 bar. 

• Overspuitbaar zonder bleeding. 

• Overspuitbaar (afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en vochtigheid) na ongeveer 60 tot 90 

minuten, met de meeste van de gangbare conventionele 2K- en basislakken.  
Wanneer er een 2K-lak wordt gebruikt raden we aan om eerst een laag primer te gebruiken en, 

wanneer deze laag volledig is opgedroogd, te overspuiten. 

• Optimale spuitafstand: 30 cm 

• Reinigen van verontreinigde oppervlakken en apparatuur: nog niet uitgehard, met oplosmiddelen. 

 

Technische specificatie: 
 

Verpakking 1 L. bus met spuitaansluiting 

Verpakkingseenheid Doos met 12 x 1 L.  

Houdbaarheid 2 jaar (bewaren tussen de 10°C en 20°C) 

Gebruik ± 0.7 kg/m2 of ± 0.7 liter/m2 

Basis materiaal Oplosmiddelen, harsen, rubbers en vulstoffen 

Consistentie Vloeibaar, goede doorzakweerstand 

 

Datum eerste versie: 24-03-2006 

 Datum laatste versie: 14-11-2018   

  Aantal pagina’s: 2 



 

 Colad_TDS_Undercoating_M80_4010+4020+4030_NL_v2 pagina 2 

Specifieke dichtheid (20°C), DIN 

51757 

Ca. 1.03 kg/liter 

Temperatuurbestendigheid 
(uitgehard) 

-25°C tot +80°C 

Bestand tegen (20°C), uitgehard Water, zoutnevel, olie en zuren 

Droog om aan te raken (20°C, 65% 
RL) 

Ca. 45 min. (±700 μ nat) 

Volledig gedroogd (20°C, 65% RL) Ca. 2 uur (±700 μ nat) 

Gedwongen droging (60°C) Ca. 45 min. (± 700 μ nat) 

Overspuitbaar (20°C, 65% RL)  

• 2 componenten, hoog 
gehalte vaste stoffen 

Mogelijk na drogen, primer aanbevolen 

• Basislaag Mogelijk na drogen 

• Water gebaseerd Mogelijk na drogen 

Zoutsproeitest (DIN 50021) Tot 480 uur, Ri 0 bij een droge laagdikte van 350 μ 

 Tot 720 uur, Ri 0 bij 350 μ droog + lak  

Grind-test (SAE-J400 methode) 6A – 6B bij een droge laagdikte van 350 μ  

Buigtest (DIN 53152, +70°C) Geen scheuren, geen verlies van hechting  

Buigtest (DIN 53152, -30°C) Kleine scheurtjes, geen verlies van hechting 

 

 
Gerelateerde producten van Colad 

Artikelnummer: 4045 – Omschrijving: Colad Undercoating Pistool Verstelbaar 
 

Disclaimer 
Technical Data Sheet & Material Safety Data Sheet; it is the responsibility of the user to read understands 

and apply the information of the TDS. The information about work and environmental safety is available 

on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.co. It is the responsibility of the user to read and 
apply the information. 

 
Products are for professional use. Necessary protective equipment and clothing should be worn. 

The repairs should always be done in accordance with the OEM rules and specifications. 

All information is for the user's consideration, investigation and verification. The specific use applications 
and conditions of use are beyond the control of EMM International B.V. It is the responsibility of the user 

to determine the suitability of any of the products mentioned for the user's specific application. 
 

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 
 

 

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

