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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 2061 
Omschrijving: Maskeerfolie Dispenser Smart 
                    
 
 
  

 
 

Specificaties:  
Gebruiksvriendelijke Maskeerfolie Dispenser. Gebruik de kartonnen doos van de Colad 
Maskeerfolie in de dispenser om vervuiling door stof op de folie te voorkomen.   
 
Kenmerken en voordelen 

• Minder vervuiling: Minder stof op de folie dankzij de gesloten kartonnen doos 
(met dispenserfunctie). 

• Dispenser kan verticaal worden geplaatst voor ruimtebesparing 
• Mobiel, gemakkelijk te verplaatsen 
• Gemakkelijk te bedienen door 1 persoon.  
• Gebruik de kartonnen doos als geleiding voor het snijden. 

 
Geschiktheid 
Geschikt voor alle Colad Maskeerfolies in combinatie met de kartonnen doos met 
ingebouwde dispenserfunctie. Ook voor andere merken met een vierkante kartonnen 
doos en dispenserfunctie. Maximale grootte van de doos is 110 cm lang bij 24 cm 
breed en 24 cm hoog. 
 
Technische specificaties:  
Kleur Rood 
Materiaal Metaal 
Verpakkingseenheid 1 stuk 
Productgrootte (l x b x h): 
Doosverpakking (l x b x h): 

120 x 54 x 44 cm 
.. x .. x .. cm 

Gewicht 8.5 kg 
Maximale foliedoos afmeting (l x 
w x h cm) 

110 x 24 x 24 cm (dispenserfunctie nodig.) 

 
 
Gebruikershandleiding: 
 
Voor het eerste gebruik: Een doos met folie plaatsen (horizontaal aanbrengen): 
 
1. Draai de zwarte knoppen van het 'bovenste deel' los. De bovenkant heeft een hendel en is op de 
centrale stang bevestigd. 
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2.Schuif de volledige bovenkant enigszins naar buiten, zodat er ruimte in de lengte komt voor de doos.  
 

 
 
3.Draai de zwarte knoppen aan de onderkant, bij de wielen, los. Schuif de 'rode houders' zo ver naar 
buiten als mogelijk is. 

 
4. Draai de zwarte knoppen vast, zodat de 'rode houders' rechtop blijven staan. 

 
 
5. Plaats de doos vanaf de zijkant van de dispenser. Plaats hem zo dicht mogelijk aan de onderkant (bij de 
wielen). 
 

  +                                        
 
6. Schuif de bovenkant (met de hendel) tegen de doos. 
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Vervangen (hetzelfde artikelnummer van folie): 
1. Draai de zwarte knoppen aan de onderkant (bij de wielen) los en schuif de 'rode houders' zo ver 
mogelijk naar buiten. 
2. Draai de zwarte knoppen vast. De 'rode houders' blijven hierdoor omhoog staan. 
3. Plaats de doos met de folie vanaf de zijkant. Plaats hem zo dicht mogelijk aan de onderkant (bij de 
wielen). 
4. Schuif de 'rode houders' tegen de doos. Draai de zwarte knoppen vast om de doos te bevestigen. 
 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 6365 – Transparente Maskeerfolie 4 x 300 m  
Artikelnummer: 2070 – Magnetische foliesnijder 
 
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. 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, Nederland                     T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                www.colad.nl 
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