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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9067 
 
Omschrijving: Colad Oppervlaktevoorbehandeling 
 
  

 
Specificaties 
 
Deze zeer effectieve Oppervlaktevoorbehandelaar reinigt en ontvet en maakt het oppervlak klaar voor het 
aanbrengen van Colad Keramische Bescherming.  
Colad Oppervlaktevoorbehandeling reinigt, ontvet en bereidt het oppervlak voor op het aanbrengen van Colad 
Keramische Bescherming, wat helpt om de hechting van het product te bevorderen en de duurzaamheid ervan te 
vergroten. Aanbrengen: Het oppervlak moet schoon zijn, bij voorkeur gepolijst, vrij van krassen, hologrammen en 
onvolkomenheden. Breng het product rechtstreeks aan op het oppervlak of op een microvezeldoek met behulp van 
een spuitfles. Laat het product enkele seconden reageren. Reinig het gebied met cirkelvormige bewegingen met 
een iets vochtige microvezeldoek.  
 
Voordelen:  

• Zeer effectieve oppervlaktereiniger  
• Diepe reiniging van het oppervlak 
• Verwijdert resten van polijstmiddelen en was 
• Verwijdert oliën en vet  
• Eenvoudig op te brengen en te verwijderen 

 
Technische specificaties 
Kleur: Groen 
Opslaginstructies: tussen de 5°C en 30°C.  
Houdbaarheid: 2 jaar 
Verpakking: Fles, 1 liter 
6 flessen per doos 
 
Gerelateerde producten 
 
Colad Microsuède Aanbrengspons 
Art.nr. 9069 
 
Colad Keramische Bescherming  
Art.nr. 9068 
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Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.nl 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden 
gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. 
Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke 
gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
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