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Dados gerais 
 
Código artigo:        
206021 (21 cm) 
206028 (28 cm) 
206037 (37,5 cm) 
206045 (45 cm) 
206060 (60 cm) 
206090 (90 cm) 
2060120 (120 cm) 
2060150 (150 cm) 
 
Descrição:                  Colad Papel de isolar, 50gr Reciclado 
 
 

 
Informação técnica 
 
Especificação  Em conformidade Unidade Padrão  Max. Min.  
Substância:  ISO 536  g/m²  50.0 g  52.5  47.5   
Força de ruptura: ISO 2758   kPa.m2/g 2.2  -         1.9 
Porosidade:  ISO 5636-3 (Bendtsen) ml/min   120        150 - 
Absorção de água: ISO 535 (Cobb)  g/m2            22  25 -  
 
Especificações Gerais 
Largura da bobina:  +/-1 mm 
Diâmetro da bobina:  máx. de indicação -5% de diâmetro 
    de outro modo +/-5% de diâmetro 
Dureza da bobina  mín, 30% sem papel crepe 
Estabilidade térmica:  200 – 250° C ao utilizar um cilindro. 
Núcleo:    5,0 cm 
    7,0 cm 
    7,6 cm 
    10,0 cm 
Diâmetro do núcleo:  +/- 2 mm 
Bobina telecópica:  +/- 1 mm 
Pontas apertadas:  +/- 1% de diâmetro 
Direção da máquina:  através da seta 
Juntas:    máx. 2 por bobina 
 
Comprimento do rolo:   300 metros 
Paletes:    150 rolos (206021),  
    120 rolos (206028),  
    90 rolos (206037),  
    60 rolos (206045, 206060, 206090),  
    30 rolos (2060120, 2060150) 
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Observações 
 
O papel de isolamento Colad tem propriedades personalizadas e pode ser usado em várias aplicações de 
isolamento. Isto faz com que seja fácil de utilizar e dotado de capacidades de isolamento otimizadas. 
Propriedades de bloqueio perfeito, em combinação com as possibilidades certas de absorção: a tinta adere 
ao papel de isolamento, mas não escorre em condições de utilização normais.  
  
Para uma aplicação fácil do papel de isolamento Colad, estão disponíveis diferentes Apontapers. 
  
Productos relacionados 
 
Código artigo:  9004xx 
Descrição:         Colad Fita para isolar Aqua Dynamic 
 
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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