
Pomp-
vloeistofspuit 
Ultimate
Stevig en 
oplosmiddelbestendig 
met superieure 
verstelbare spuitnevel.

Met uniek systeem 
om de inhoud te 
identificeren. 

S W I S S  M A D E



Deze degelijke pompvloeistofspuit is zeer goed bestand tegen bijna alle ontvetters 
op water- en oplosmiddelbasis dankzij de speciaal ontworpen afdichtingen. De 
continue hoge druk (3 bar) garandeert een onberispelijk spuitresultaat dat aan 
uw behoeften kan worden aangepast met de verstelbare en duurzame messing 
spuitkop. Het vloeistofpeil is van buitenaf afleesbaar en de fles kan dankzij de platte 
bodem stabiel op elke vlakke ondergrond worden geplaatst.

Een superieure, uiterst 
oplosmiddelbestendige 
pompvloeistofspuit met een 
instelbare spuitnevel en een 
hoog compressieniveau, voor 
een vlekkeloos spuitresultaat. 

Vergrendelknop om 
onbedoeld spuiten te 
voorkomen

Continue spuituitvoer 
om consistent te 
werken

Gemakkelijke identificatie
van de inhoud met 
behulp van de gekleurde 
codeerringen

Speciaal ontworpen 
afdichtingen voor een 
hoge weerstand tegen 
ontvetters op water- 
en oplosmiddelbasis

Doorzichtig om het 
vloeistofniveau te 
kunnen zien

Efficiënte en 
ergonomische 
handgreep en pomp

Drukontlastings- en 
veiligheidsventiel

Instelbare uitvoer 
om het spuitpatroon 
nauwkeurig af te 
stemmen op uw 
behoeften

Verstelbare, duurzame 
spuitkop voor moeilijk 
bereikbare plaatsen

Schaal in liter en 
fluid ounce

1 L / 33.8 Fl Oz

Stevig neer te zetten 
dankzij de voetring

Scan de 
code voor de 
volledige lijst 
met weer- 
standen:

Oplosmiddel-
bestendig



Onderscheid maken tussen verschillende soorten vloeibare inhoud op uw werkplek, kan een 
hele uitdaging zijn. Een goed systeem om uw spuitflessen te coderen is een must om uw 
voorraad overzichtelijk te houden.

Met het Colad-pompspuitsysteem kunt u gemakkelijk onderscheid maken tussen 
verschillende vloeistoffen met behulp van gekleurde codeerringen. Noteer uw code op de 
kleuridentificatiekaart om grip op uw assortiment te houden. 

Het 
Colad 
Pump 
Spray 
System

Pompvloeistofspuit 
Codeerringen

5 stuks

Pompvloeistofspuit 
Ultimate

1 L / 33.8 Fl Oz
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Pump Spray System

COLAD IS A BRAND OF EMM INTERNATIONAL
T +31(0)38 467 66 00 E sales@emm.com

www.colad.co

Download 
resistancy list: 

Premium Ultimate

1 stuk

Kleuridentificatiekaart

Art.nr. 9704
€ 99,00 per set

6
Kleuren

Geproduceerd 
in Zwitserland

Een uniek
codeer-
systeem

www.pumpspraysystem.com



1  Losschroeven - verwijder de bovenzijde

2  Vullen – vul de fles met vloeistof

3  Vastschroeven – plaats de bovenzijde terug

4  Kies patroon – stel het gewenste spuitpatroon in

5  Pomp – pomp lucht in de tank

6  Spuit - druk op de spuitknop om te spuiten

MAKKELIJK 
TE 
GEBRUIKEN

COLAD IS EEN MERK VAN EMM INTERNATIONAL
Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle Nederland
T +31(0)38 467 66 00      E verkoop@emm.com      www.colad.nl

Bent u op zoek naar een uniek coderingssysteem om de verschillende soorten vloeistof te kunnen 

onderscheiden? Bestel dan nu uw Colad Pompvloeistofspuit! Neem contact op met 

verkoop@emm.com of uw lokale Colad-dealer.

1
Losschroeven

2
Vullen

3
Vastschroeven

4
 Kies 

spuitpatroon

5
Pomp

6
Spuit

G
E

R
E

LA
T

E
E

R
D

E
 

P
R

O
D

U
C

T
E

N

Microvezel
Poetsdoek
Art.nr. 8800 
€ 14,00 per set

Ontvettingsdoeken 
Turquoise
Art.nr. 8850
€ 59,00 per doos


