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Strona: 2 
 

Dane ogólne: 
 
Numer artukułu: 8144 
 
Nazwa: Colad zmywalna folia kabinowa 
 
Opis: Powłoka aplikowana na mokro, nielepka 

 
Opis produktu: 
Opakowanie: 5 L w kanistrze 
Wydajność: +/-15 m² na L 
Aplikacja: Pistolet natryskowy, dysza 1.3-2.5 / ciśnienie 1.5–2 bar 
Zalecana grubość powłoki: 65 mikronów, możliwość nałożenia wielu warstw    
                                                       (maksymalnie 5) 
Wilgotność:  Zalecana 40–60% RV 
Karton:  4 x 5 L 
Czas przydatności do użycia: 2 lata w temperaturze 10-30°C w fabrycznie zamkniętym 

opakowaniu 
Uwagi: 
Nowa alternatywa w zabezpieczaniu kabin lakierniczych 
Stworzona w oparciu o wielki sukces płynu kabinowego Colad 
Ze zmywalną folią kabinową Colad pracuje się szybko i łatwo 
Nakładanie dowolnym typem pistoletu lakierniczego 
Jedna warstwa 
Schnie szybko 
Usuwana przez zmycie (gorącą) wodą lub myjką ciśnieniową 
   

- Silna warstwa wierzchnia chroni ściany kabiny lakierniczej przed zabrudzeniem 
- Sucha powłoka, nielepka 
- Odporna na rozcieńczalniki 
- Natychmiastowa oszczędność czasu i materiałów 
- Colad® zmywalna folia kabinowa nie jest środkiem niebezpiecznym i ulega biodegradacji 

Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 

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