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General 
 
Article number:  6365  
                                  6365150 
                                  6365-48 
  
Description:   Filme de plástico  - 4 m x 300 m 
                                  Filme de plástico - 4 m x 150 m 
                                  Filme de plástico – 4.8 m x 300 m 

 
Especificações 
Forma:    Filme em rolo. 
Material:   HD-PE. 
Cor:    Transparente. 
Filme largo x cumprimento: 6365 - 4 metros x 300 metros. 
                                             6365150 - 4 metros x 150 metros. 
                                             6365-48 – 4.8 metros x 300 metros. 
Largo rolo:   1 metro.     
Resistencia a temperatura: 120°C. 
Solubilidade em agua:  Insolúvel.   
Propriedades:                          Estática - o filme ‘agarra’ a superfície.                                                                
                                              Tratamento especial para aderência da tinta. 
                                              Pode ser usado com secagem infravermelho (max. 120°C). 
 
Embalagem:   Por rolo numa caixa de cartão. 
 
                                 Cumprimento rolo           Rolos por palete 
Art.no. 6365                300 metros                        42 rolos 
Art.no. 6365150           150 metros                        56 rolos 
Art.no. 6365-48           300 metros                        36 rolos 
 
Aplicação 
 
Os produtos Colad estão desenhados e fabricados para ser usados nas oficinas. Os filmes de plástico 
Colad são ideais para um rápido e eficiente isolamento do veículo contra os pulverizados, poeiras e 
sujidade. O filme de plástico Colad com aderência a tinta, tanto primário como tintas aderem ao filme 
permanentemente. Tem propriedades estáticas, é fácil de cortar com a lâmina 2017 0 2075 e pode ser 
usado com infravermelhos até 120ºC. 
Usando o dispensador de filme (Art.no. 2060) o isolamento pode ser feito por uma pessoa. 
O filme Colad é amigo do meio ambiente e poder ser reciclado, incinerado de forma não contaminante o 
enterrado.  
 
        
Usado para: 

• Lixagem / Preparação de superfícies 
• Pintar 

 
A gama Colad de filme de plástico completase com  a filme 6340 (3.8 m x 200 m) 6340300 (3.8 m x 
300 m), 6345 (4 m x 150 m), 6375 (4 m x 150 m), 6660-5  (5 m x 120 m) e o 6660 (6 m x 100 m). Tem 
um filme de plástico para cada aplicação.     
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