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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 8850 
 
Omschrijving: Ontvettingsdoeken Turquoise 
                    
 
 
  

 

 
Specificatie: 
Voor een goede spuitklus moet je werken op een vlekkeloos, ontvet oppervlak. Deze voorbereiding vereist 
een perfecte reiniging om verontreiniging van het gespoten oppervlak te voorkomen. Deze turquoise non-
woven ontvettingsdoeken zijn eenvoudig te gebruiken in combinatie met ontvetters. Deze sterke doeken 
zijn enorm absorberend voor een snelle opname van ontvetters. De doeken laten geen resten achter op 
het gereinigde oppervlak, wat zorgt voor een vlekkeloos, ontvet oppervlak en bescherming van het 
spuitwerk. Ze zijn geschikt voor alle reinigingsprocessen. De doeken zijn verpakt in een handige 
dispenserdoos. 
 
Kenmerken en voordelen: 

- De doeken zijn sterk en enorm absorberend voor een snelle opname van ontvetters 
- Ze zijn geschikt voor alle reinigingsprocessen 
- Ze kunnen worden gebruikt met alle watergedragen en conventionele oplosmiddelontvetters en 

siliconenverwijderaars 
- De doeken zijn pluisvrij en laten geen resten achter op het gereinigde oppervlak 
- De doeken bevatten geen siliconen, bindmiddelen, vulmiddelen of andere chemische 

toevoegingen 
 
Technische specificatie: 
 
Kleur Turquoise 
Verpakking 200 stuks per doos 
Afmeting 42 cm x 30 cm per doek 
Basisgewicht 73 g/m² 
Dikte 0,23 mm 
Materiaal 45% polyester, 55% houtpulp 

- 
Gerelateerde producten 
Artikelnummer: 9705 – Omschrijving: Pompvloeistof spuitfles1000 ml + Codeerringen® 

Artikelnummer: 9165 – Omschrijving: Kleefdoeken 
 
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. De informatie over werk 
en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. 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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Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
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