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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 2061 

Descrição: Dispensador inteligente de película 
adesiva Colad 

                    

 

 

  

 
 

Especificação:  
Dispensador de película adesiva fácil de utilizar. Utilize a caixa de cartão da folha 

adesiva no dispensador para evitar a contaminação pelo pó. 
 

Funcionalidades e benefícios: 

• Menos contaminação pelo pó: Menos pó na folha devido à caixa de cartão 

fechada (com função de dispensador). 

• O dispensador pode ser armazenado na vertical para poupar espaço. 

• Móvel, fácil de mover. 

• Fácil de utilizar por 1 pessoa.  

• Utilize a caixa de cartão como guia de corte. 

 
Adequabilidade 

Adequado para todas as películas adesivas da Colad em combinação com a caixa de 
cartão com a função de dispensador incluída. Também para outras marcas com uma 

caixa de cartão quadrada e função de dispensador. Tamanho máximo da caixa de 105 
cm de comprimento, 25 cm de largura e 25 cm de altura. 

 

Especificações técnicas:  

Cor Vermelho 

Material Metal 

Unidade de embalagem 1 unidade 

Embalagem do tamanho da caixa 
(c x l x a) 

 

Tamanho do produto (c x l x a) 120 x 54 x 44 cm (dimensão exterior) 

Peso 8.5 kg 

Tamanho da Caixa de folha 

máximo (c x l x a) 

110 x 24 x 24 cm (função de dispensador 

obrigatória) 

 

 
MANUAL DO UTILIZADOR 
 

Primeira utilização: Montar uma caixa com folha (aplicação horizontal): 
 

1. Desaperte as maçanetas pretas da "parte de cima". O topo tem uma pega e está fixado à haste central. 
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2. Faça deslizar a totalidade do topo ligeiramente para fora, de modo a que apareça espaço no 

comprimento para a caixa. 
 

 
 

3. Desaperte as maçanetas pretas no fundo, junto às rodas. Faça deslizar os "suportes vermelhos" para 
fora tanto quanto possível. Aperte as maçanetas pretas para que os "suportes vermelhos" permaneçam na 

vertical. 

 

4. Coloque a caixa a partir do lado do dispensador. Coloque-a o mais próximo possível do fundo (junto às 

rodas). 
 

 
 

5. Faça deslizar o topo (com a pega) contra a caixa. Aperte as maçanetas pretas a partir do topo para a 
haste central para fixar a parte de cima. 

 

  +                                        
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6. Faça deslizar os "suportes vermelhos" contra a caixa. Aperte as maçanetas pretas para fixar a caixa. 

 

  
 
Substituir (mesmo número de artigo que a folha): 

1. Desaperte as maçanetas pretas no fundo (junto às rodas) e faça deslizar os "suportes vermelhos" 

para fora tanto quanto possível. 
2. Aperte as maçanetas pretas. Desta forma, mantém os "suportes vermelhos" voltados para cima. 

3. Coloque a caixa com a folha a partir do lado. Coloque-a o mais próximo possível do fundo (junto às 
rodas). 

4. Faça deslizar os "suportes vermelhos" contra a caixa. Aperte as maçanetas pretas para fixar a caixa. 

 

Produtos relacionados da Colad: 

Código artigo: 6365 – Filme translúcido pintável 4 x 300 m  
Código artigo: 2070 – Lâminas magnéticas 

 

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. The information about work and 

environmental safety is available on the material safety data sheet (MSDS) via 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 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.pt/

