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Karta danych technicznych  
Informacje ogólne: 
 
Numer artykułu: 99xx (9910, 9915, 9920) 
 
Opis: Colad Patyczki do zaprawek 
 
 
 
  

 
 

Specyfikacja: 
Patyczki do zaprawek to doskonałe narzędzie do retuszowania niewielkich punktów, w których lakier jest 
uszkodzony i wymaga bardzo drobnych napraw. Końcówka patyczka nie pozostawia kłaczków i jest wykonana z 
włókien niechłonnych. Patyczków można także używać do usuwania kurzu i czyszczenia bardzo małych części 
samochodowych.    
 
Cechy i korzyści: 

• Dostępne w postaci 3 rodzajów bardzo małych patyczkow do bardzo dokładnego nakładania lakieru przy 
drobnych naprawach lakierniczych. 

• Końcówki mają elastyczną główkę, którą można lekko zginać 
• Pakowane w przezroczysty dozownik dla łatwej identyfikacji właściwego rozmiaru według kolorów 
• Patyczki są odwrócone w dozowniku, można je wyjmować bez zanieczyszczenia pozostałych końcówek.  
• Pakowanie w tubki z pokrywką zapewnia czyste przechowywanie 

 
Zastosowanie: 
Idealne do nakładania niewielkiej ilości warstwy bazowej / podkładu i/lub lakieru bezbarwnego przy drobnych 
naprawach. Zanurz patyczek w lakierze, aby nałożyć go na przedmiot. Końcówkę można nieznacznie zgiąć, na 
przykład aby sięgnąć do trudno dostępnych miejsc. Patyczków można również używać do usuwania drobnych 
cząstek pyłu i/lub czyszczenia małych przedmiotów lub powierzchni.  
 
Specyfikacja techniczna: 

• Tylko do jednorazowego użytku (produkt jednorazowy) 
• Niestrzępiąca się końcówka 
• W przezroczystym dozowniku 

 
Kolor 9910: biały ø 1.0 mm 

9915: żółty ø 1.5 mm 
9920: niebieski ø 2.0 mm 

Wymiary patyczka  długość 100 mm  
Materiał PP i nylon 
Zawartość 100 sztuk w tubie 
Jednostka opakowania 4 tuby w pudełku / 40 pudełek w kartonie 

 
 
Powiązane produkty Colad:  
Numer artykułu 9800 – Nazwa: Colad Zestaw do usuwania wtrąceń 
Numer artykułu: 9810 – Nazwa: Colad Zapasowe igły do usuwania wtrąceń 
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Nota prawna: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu: zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji 
technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat BHP i ochrony środowiska są 
dostępne na karcie charakterystyki produktu, którą można znaleźć pod adresem www.colad.com. Zapoznanie się z 
tymi informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest noszenie niezbędnej odzieży ochronnej i 
stosowanie koniecznych środków ochrony. 
Naprawy należy zawsze wykonywać zgodnie z zasadami i specyfikacją producenta OEM. 
Wszystkie informacje przeznaczone są do uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne 
zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie 
przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów ponosi użytkownik. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holandia                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
 

 

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