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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 9315  
                     9315-01 
                     9315-02 
                     9315-03 
 
Descrição:      Colad Placas para provas 
                    
 
 
  

 
 

Informação técnica  
 
Art. n.º 9315 
Nome:  Colad Placas para prova de cor 
Cor:   Branco 
Espessura: 0,15 mm 
Detalhes: com uma tira preta e um orifício pequeno (15 mm) 
Embalado:  750 unidades por caixa 
Peso:  cerca de 12,5 kg 
 
Art. n.º 9315-01 
Nome:  Colad Placas para prova de cor 
Cor:   Cinzento clar 
Espessura: 0,15 mm 
Detalhes: com uma tira preta e um orifício pequeno (15 mm) 
Embalado:  750 unidades por caixa 
Peso:  cerca de 12,5 kg 
 
Art. n.º 9315-02 
Nome:  Colad Placas para prova de cor 
Cor:  Cinzento medio 
Espessura: 0,15 mm 
Detalhes: com uma tira preta e um orifício pequeno (15 mm) 
Embalado:  750 placas para prova de cor Colad numa caixa 
Peso:  cerca de 12,5 kg 
 
Art. n.º 9315-03 
Nome:  Colad Placas para prova de cor 
Cor:  Cinzento escuro 
Espessura: 0,15 mm 
Detalhes: com uma tira preta e um orifício pequeno (15 mm)  
Embalado:  750 placas para prova de cor Colad numa caixa 
Peso:  cerca de 12,5 kg 
 
Observaçoes 
 
Agora existe uma forma fácil de pintar e testar a precisão da cor em tinta à base de água e convencional, 
utilizando as placas para prova de cor Colad. Cada placa para prova de cor possui uma tira preta para 
indicar o grau da opacidade da cor.  
No verso da placa para prova de cor, existe espaço suficiente para apontar o número da cor e mais 
informações sobre o veículo ou cor correspondente. 
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Productos relacionados 
 
Código artigo:  9319Sleeve 
Descrição:  Envelopes para Placas de provas de Cor Colad 
 
Publicado por 
 
EMM International BV telefone +31 38 4676600 
Marsweg 59 Fax +31 38 4676699 
8013 PE  Zwolle  www.emm.com 
Holanda                                                                                                                        
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