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Dados gerais 
 
Código artigo:8144 
 
Descrição: Revestimento para cabinas  
                Aplicação húmida, não aderente      

 
Especificação: 
Material entregue:  em latas de 5 L 
Consumo: +/-15  m² por L  
Aplicação;                                        pistola de pintura, pulverizador 1.3-2.5/1.5-2 bar de pressão 
Espessura de revestimento                recomendada a 65 mícrons, possíveis várias camadas  
                                                      (num máximo de 5) 
Humidade:                                       Recomendada 40-60% HR 
Embalagem:  por caixa de 4 x 5 L 
Vida útil: 2 anos a 10-30°C sem ser aberta 
 
Observações 
Uma nova alternativa para revestir uma cabina de pintura 
Com base no grande sucesso da Colad AntiDust 
Com o revestimento da cabina, é fácil e rápido trabalhar 
Aplicação com qualquer tipo de pistola de pintura 
Uma camada 
Seca rapidamente 
Retire com água quente ou sistema de alta pressão 
 

- Película forte, que protege a parede da cabina de pintura contra o excesso de pulverização 
- Revestimento seco, não aderente 
- Resistente ao diluente 
- Poupança imediata em tempo e material 
- O revestimento de cabina da Colad não é prejudicial e é biodegradável 

Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.co. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. 
As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e 
verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM 
International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos 
produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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