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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 814x (8142, 8141, 8140) 
 
Descrição: Colad Antidust 
                Revestimento húmido de superfície;  
                revestimento aderente da cabina 
                    
  

 
Informação técnica 

• Preparado para aplicar com pistola de pintura (bico 1.8, 2.0), trincha e/ou rolo 
• Faz com que a sujidade e a poeira adiram à superfície das paredes da cabina de pintura 
• Verniz adesivo para cabinas de pulverização 
• Solução transparente na água; solúvel na água 
• Pronto para aplicar 
• Utilização aproximada para cobrir uma cabina de pulverização: 8 litros 
• Camada transparente após a aplicação 
• Absolutamente sem silicone 
• Odor agradável 
• Temperatura máxima de utilização 60ºC 
• Espessura de revestimento recomendada; 100-125 mícrons (em 1 ou 2 camadas) 
• Recomendado para 85 ciclos de cabina e/ou 1 mês 
• Melhor desempenho com nível de humidade < 45% HR e temperaturas abaixo de 60-65 graus 

Embalagem: 
- Art. n.º 8140:  garrafa de 20 L   
- Art. n.º 8141:  garrafa de 10 L  
- Art. n.º 8142: garrafa de 5  L  
- 2 anos quando mantido a uma temperatura entre 5 - 30 graus centígrados 

Observações 
 

- O AntiDust da Colad é uma laca adesiva a ser utilizada em cabinas de pulverização 
- O AntiDust Colad é fácil de aplicar com pistola de pintura, trincha e/ou rolo de pintura 
- Faz com que a sujidade e o pó adiram à superfície 
- Sem qualquer perda de luz devido à transparência 
- Sem efeito negativo na avaliação da cor, devido à camada incolor 
- O AntiDust da Colad é facilmente removida com água quente ou agente de limpeza de vapor 

(também após um período mais longo) 
- Graças ao AntiDust da Colad, a cabina de pintura irá manter-se limpa e como nova 

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 
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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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