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Technisch Informatieblad
Algemeen:

Artikelnummer: 99xx (9910, 9915, 9920)
Omschrijving: Colad Lak Touch-up Sticks

Specificaties:
De Lak Touch-up Sticks zijn een uitstekend hulpmiddel voor het retoucheren van plekjes waar de lak is beschadigd
en die maar een heel minimale lakreparatie nodig hebben. De punt van de stift is pluisvrij en gemaakt van nietabsorberende vezels. De stick kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van stof en het reinigen van zeer
kleine auto-onderdelen.
Kenmerken en voordelen:
• Verkrijgbaar in 3 kleine stiften voor accuraat aanbrengen bij kleine lakreparaties
• Flexibele punt welke licht gebogen kan worden voor perfect aanbrengen
• Verpakt in een transparante dispenser om gemakkelijk de soorten te kunnen identificeren aan de hand van
de kleuren
• Ondersteboven verpakt, zo kunnen de sticks zonder verontreiniging uit de verpakking worden gehaald
• Verpakt in plastic buisjes voor schone opslag
Gebruik:
Perfect voor het aanbrengen van een kleine hoeveelheid basislak, primer of blanke lak bij kleine reparaties. Dip de
punt in de lak om deze vervolgens aan te kunnen brengen op de schade. De punt kan worden gebogen om moeilijk
bereikbare plekken te kunnen bereiken. Kan ook worden gebruikt om stof te verwijderen of kleine objecten schoon
te maken.
Technische specificaties:
• Voor eenmalig gebruik (wegwerpproduct)
• Pluisvrije punt
• In een transparante verpakking
Kleur
Afmeting stift
Materiaal
Inhoud
Verpakkingseenheid

9910: wit ø 1.0 mm
9915: geel ø 1.5 mm
9920: blauw ø 2.0 mm
100 mm lengte
PP & Nylon
100 stuks per verpakking
4 tubes in een doos / 40 dozen per omverpakking
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Gerelateerde Colad producten:
Artikelnummer: 9800 – Beschrijving: Colad Stofnaalden
Artikelnummer: 9810 – Beschrijving: Colad Stofnaalden Navulling
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
www.emm.com
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T +31(0)38 467 66 00
www.colad.nl
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