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Algemeen 
 
Artikel nummer:  814x (8142, 8141, 8140) 
 
Productomschrijving:  Colad Antidust 
   Bescherming op basis van natte  
   Toepassing; Kleeflak voor spuitcabines 

 

 
Specificatie 

• Gereed voor het aanbrengen met spuitpistool (spuitmond 1.8, 2.0 en druk 2-3 bar), kwast en/of 
rolborstel 

• Laat stof en overmatige spuitlak kleven aan de oppervlakken van de spuitcabine 
• Kleeflak voor spuitcabines 
• Heldere oplossing in water; oplosbaar in water 
• Gereed voor gebruik 
• Temperatuurbestendigheid: 60°C mits de Colad Antidust daarna de gelegenheid krijgt om zich te 

herstellen met voldoende tijd en voldoende luchtvochtigheid 
• Voor een spuitcabine is ongeveer 8 L nodig 
• Transparant na het aanbrengen 
• Absoluut vrij van siliconen 
• Aanbevolen dikte van de coating; 100-125 micron (in 1 of 2 lagen) 
• Aanbevolen voor 85 cycli van de spuitcabine en/of 1 maand 
• Beste prestatie bij een luchtvochtigheid van < 45% en temperaturen lager dan 15- 18 graden 

Celsius 
• Aangename geur 

Verpakking:  
- Art. nr. 8140:     20 L can 
- Art. nr. 8141:     10 L can 
- Art. nr. 8142:     5  L can 
- Houdbaarheid:   2 jaar mits can afgesloten blijft en bewaard wordt bij een temperatuur tussen 5-

30°C 
Opmerkingen 
 

- Colad Antidust is de kleeflak voor gebruik in spuitcabines 
- Het is eenvoudig aan te brengen met spuit, kwast en/of rolborstel 
- Het laat vuil en spuitstof aan de oppervlakte kleven 
- Geen verlies van licht, doordat het transparant is 
- Geen negatief effect op het kleuronderscheidingsvermogen, daar het een kleurloze lak is 
- Colad Antidust is ook na langere tijd gemakkelijk te verwijderen met warm water of een 

hogedrukreiniger 
- Colad Antidust is fris van geur en helder van kleur 
- Dankzij Colad Antidust blijft de spuitcabine schoon en als nieuw 

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. 
 

http://www.colad.nl/
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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 
 

http://www.emm.com/
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