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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 6375 + 6375-6 

 
Descrição: Colad Filme respirável pintável                

                    

 

 

  

 
Informação técnica 

Formato:    película num rolo.  
Material:    HDPE, com adição de cálcio  

Cor:     Transparente azul 

Filme espessura:  12 micron  
Filme largo x cumprimento: 4 metros x 150 metros; 6 metros x 100 metros  

Propriedades:  Estática - a película "adere" à superfície, tratamento especial para uma 
ótima aderência da tinta; permite a respiração, absorve a humidade, pode 

ser utilizada com secagem por infravermelhos (máx. 120 °C).  
Embalagem:  em rolo numa caixa de cartão. A caixa de cartão pode ser utilizada como 

doseador. 

 

Observações 

Os produtos Colad foram concebidos e trabalhados para utilização em oficinas de bate-chapa. As Películas 

de isolamento são ideais para a cobertura rápida e eficiente de veículos e protegem do excesso de 
pulverização, sujidade e pó. Isolamento de pintura respirável e absorvente de humidade Colad com 

aderência de tinta - o primário e/ou tinta aderem permanentemente à película. Esta película é fornecida 
com micro orifícios que conferem capacidades de "respiração" ao isolamento e, devido à utilização de uma 

camada adicional de cálcio, permite a absorção da humidade. A humidade evapora-se por baixo da 

película após a aplicação. Assim, esta película está pronta a usar em objetos húmidos e evita a formação 
de "manchas fantasma". Esta película conta com propriedades estáticas, é fácil de cortar com o artigo n.º 

2070 ou 2075 e pode ser utilizada com secagem por infravermelhos (máx. 120 °C). Ao utilizar a Colad 
Carrinho para filme (Art. n.º 2062) , a cobertura pode ser feita por uma única pessoa.  

 
Utilizada para:  

• Lixagem / Preparação das superfícies 

• Pintura 

 
  Aderência da       Elavado poder        Elevada        Secagem por         Permite a        Absorção da              Extra larga 
       tinta                      estático             resistência    infravermelhos     respiração        humidade                       6m 
                                                                                       máxima de 120°C 

                                                      

Colad a linha possui uma gama completa de Películas de isolamento para um isolamento rápido e eficiente 
- com a 6375 (4 x 150 m), 6340 (3,8 m x 200 m) 6340300 (3,8 m x 300 m), 6345 (4 m x 150 m, 17 

micron), 6365 (4 m x 300 m), 6660-5 (5 m x 120 m) e the 6660 (6 m x 100 m), há uma película 
adequada para cada trabalho. 
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Produtos relacionados da Colad: 

Código artigo: 2062 
Descrição: Colad Carrinho para filme 

 

Código artigo: 2075 
Descrição: Colad Tesoura elétrica 

Publicado por: 
EMM International BV  
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