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Algemeen 
 
Artikelnummer: 8144 
 
Productomschrijving: Colad Booth Coating 
 
Omschrijving: Lak voor spuitcabines 
          Nat, zonder kleven aan te brengen 

 
Specificatie: 
Leverbaar:     5 L / can 
Verbruik:     +/-15 m² per L  
Toepassing:         Spuitpistool, spuitmond 1.3-2.5/ druk 1.5-2 bar 
Dikte van de coating:    Aanbevolen op 65 micron, meerdere coatings mogelijk  
                                                         (maximaal 5) 
Vochtigheidsgraad:                              Aanbevolen 40-60% relatieve vochtigheid 
Verpakking:                          doos à 4 x 5 L 
Houdbaarheid:                          2 jaar 
Opmerkingen 
Nieuw alternatief voor het beschermen van uw spuitcabine 
Snel en gemakkelijk om mee te werken 
Eenvoudig aan te brengen met elk type spuitpistool 
1 laag 
Het droogt snel en vormt een sterke film die vuil en stof “vangt” 
Afnemen met (heet) water of met hogedrukspuit 
 

- Sterke film, beschermt spuitcabinewanden tegen “overspray” 
- Droge coating; niet kleverig 
- Oplosmiddel bestendig 
- Direct klaar voor gebruik, bespaart tijd en materiaal 
- Colad Booth Coating is ongevaarlijk en biologisch afbreekbaar 

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. De informatie over werk 
en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. 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, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
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