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Informacja Techniczna
Informacje ogólne 

Numer artykułu: 67xxxxx 

Nazwa: Colad Stick and Go®

Specyfikacja: 
Szybka i skuteczna ochrona powierzchni, takich jak blaty ze stali nierdzewnej. Dzięki grubości 220 
mikronów Stick&Go ma bardzo dobrą przyczepność, jest odporna na rozerwanie oraz wytrzymuje 
uderzenia ciężkich obiektów. Colad Stick & Go® jest odporna na rozpuszczalniki chemiczne, zasady i 
kwasy. Cechuje się dobrą odpornością na rozwój bakterii. Nie antystatyczny. Nakładanie jest 
bezproblemowe i nie wymaga podgrzewania. Folia dobrze przylega zarówno do gładkich, jak i 
chropowatych powierzchni, a jednocześnie można ją łatwo zdjąć po użyciu. Można ją z łatwością dociąć 
przy pomocy elektrycznego noża do folii lub noża magnetycznego. Folię można nakładać bezpośrednio z 
rolki, jednak dla jeszcze większego komfortu zaleca się użycie podajnika do folii. Nadaje się do recyklingu i 
nie jest szkodliwa dla środowiska. 

Cechy i korzyści: 

‑ Biały kolor zapewnia optymalne odbicie światła 

‑ Odporna na działanie środków chemicznych i rozpuszczalników 
‑ Mocna i trwała 

‑ Karbowana powierzchnia przeciwpoślizgowa 
‑ Łatwe nakładanie i wycinanie 

‑ Nie antystatyczna 

ATEX: 

Colad Stick & Go® nie przewodzi elektryczności. Aby określić, czy Stick & Go® nadaje się do stosowania w 
konkretnym obszarze roboczym ATEX, użytkownik zobowiązany jest rozpoznać i ocenić ryzyko związane z 

używaniem tego produktu w danym procesie, zgodnie z dyrektywą ATEX 99/92/WE. 

Zgodnie z wymaganiami normy EN 60079-32-1 użytkownik może ustalić, że w przypadku gazów z grupy 

IIA i IIB Stick & Go® można stosować na powierzchniach przewodzących prąd elektryczny, takich jak na 
przykład stoły do mieszania ze stali nierdzewnej w strefie 2, ponieważ grubość produktu nie przekracza 2 

mm. Użytkownik musi każdorazowo oceniać ryzyko i zgodność z przepisami, i zgodnie z dyrektywą ATEX
99/92/WE zawsze to użytkownik ponosi za to odpowiedzialność.

# Ponieważ produkt Stick & Go® nie przewodzi prądu elektrycznego, nie nadaje się do stosowania na 
podłodze w strefie ATEX (strefa 0-1-2 / 20-21-22). 
## Użytkownik powinien zawsze ustalać i oceniać, czy produkt Stick & Go® stwarza zagrożenia w jego 
procesie. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wymagań określonych w dyrektywie ATEX 99/92/WE 
oraz stwierdzenie, czy Stick & Go® można bezpiecznie stosować w tym procesie. 
### Do oceny ryzyka w strefie ATEX dopuszcza się tylko osoby z wystarczającą wiedzą na temat 
dyrektywy 99/92/WE. 

W razie wątpliwości nie wolno używać tego produktu i trzeba skonsultować się z ekspertem 

ATEX! 
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Specyfikacja techniczna:  

 

Materiał Polipropylen (PP)  

Kolor Biały 

Temperatura topnienia 120°C 

Szerokość taśmy 60 lub 100 cm 

Długość rolki 10 lub 25 metrów 

Grubość 220 mikronów 

Powierzchnia karbowana Właściwości przeciwpoślizgowe umożliwiające bezpieczną pracę 

Temperatura aplikacji Między 15 a 40°C 

Jednostka opakowania Rolka w pudełku 

Opakowanie Nr art. 676010 (60 cm x 10 m) – 120 rolek na paletę 

Nr art. 676025 (60 cm x 25 m) – 120 rolek na paletę 
Nr art. 6710025 (100 cm x 25 m) – 50 rolek na paletę 

- 

Powiązane produkty Colad: 

Numer artykułu: 2070 – Nazwa: Magnetyczny nóż do folii 
Numer artykułu: 2075 – Nazwa: Nóż elektryczny do folii 

 

Zrzeczenie się: 

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 

w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika.  
 

Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami 

producenta oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do 

uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia 
pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie 

przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów. 
 

Opracowane przez: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

