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Geral 

 
Número do artigo:    9175 
 
Descrição:     Pano Tack Rag Waffled  

 

 

 
Especificação 

 
Material:                                Algodão tecido. Impregnado. 
Tipo de aplicação:                Remoção de muito pó, grandes superfícies.  
Tipo de pano:                        Em waffle/ texturado. 
Dimensões (desdobrado):   81 x 92 cm. 
Domensões (dobrado):        14 x 17 cm. 
Embalagem:                           Caixa de 100 peças. Embalagem individual em folha de alumínio. 
Unidade de encomenda:     Caixa de 100 peças. 
 
Pano de algodão texturado grande de alta qualidade. Capacidade superior de agarrar o pó. O pano de algodão foi 
especialmente concebido para recolher e remover a contaminação solta como pó, sujidade, cabelos e cotão das 
superfícies. Para limpar todas as superfícies antes da tinta. 
 

• Recomendado para partículas de pó grandes.  

• Também elimina as partículas de pó mais pequenas.  

• Ideal para áreas de maior superfície ou para remover altos níveis de contaminação por pó. 
 
O pano é particularmente eficiente para os acabamentos finais automóveis, reparação de veículos comerciais, 
indústria do trabalho da madeira e muito mais. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

• A construção texturada proporciona um pano suave, de elevada retenção. Ideal para áreas de grande 
superfície ao remover altos níveis de contaminação por pó. 

• O algodão de qualidade superior tem uma elevada percentagem de impregnação com resina, assegurando 
uma excelente retenção do pó. 

• Não endurece nem seca. 

• Sem cotão. 

• Não transmite eletricidade estática à superfície. 

• Adequado para locais de utilização de sistemas de pintura (à base de água e revestimentos convencionais).   

 

Instruções de utilização: 

 

• A utilizar antes da lacagem de todas as superfícies. 

• Deve ser aplicada uma pressão mínima. Limpe simplesmente a superfície ligeiramente, até cada partícula de 
pó ser absorvida pelo pano e deixar a superfície sem pó. 

• Não adequado para utilização em superfícies quentes. 
 
Armazenamento: Armazene num local seco à temperatura ambiente. 
 

Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: B12686589 
Descrição: Panos desengordurantes 
 
Código artigo: 000805 
Descrição: Tack Rag base água 
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Código artigo: 538000x 
Descrição: Luvas de nitrilo cinzentas 
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