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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 67xxxxx 
 
Descrição: Colad Stick & Go®               
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
Proteção rápida e eficiente de superfícies, como mesas de aço inoxidável. A espessura de 220 mícrones 
tem um nível de adesão muito elevado, uma boa resistência contra os rasgões e uma boa resistência 
contra o impacto de materiais pesados. O Colad Stick & Go® tem uma boa resistência contra solventes 
químicos, bases e ácidos. Tem uma boa resistência contra o crescimento de bactérias. Não anti-estático. 
Fácil de aplicar sem ser necessário calor, proporciona uma boa ligação a superfícies suaves e rugosas 
enquanto é fácil de remover após a utilização. Fácil de cortar com o Cortador de folha de alumínio elétrico  
ou com o Cortador de folha de alumínio magnético. Pode ser diretamente utilizado a partir do rolo, 
contudo, para uma facilidade adicional na aplicação; aplique utilizando um Dispensador de folha de 
alumínio. Fácil de reciclar e não prejudica o meio ambiente. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Branco para um ótimo reflexo 
‑ Resistente a químicos e solventes 
‑ Forte e durável 
‑ Superfície antiderrapante nervurada 
‑ Fácil de aplicar e de cortar 
‑ Não anti-estático 

 
ATEX: 
O Colad Stick & Go® não é condutor. Para verificar se o Stick & Go® é adequado para aplicação na sua 
área de trabalho ATEX, o utilizador tem a responsabilidade de identificar e avaliar os riscos envolvidos na 
aplicação do produto no seu processo, de acordo com a diretiva de utilizador ATEX 99/92/CE. 
 
Seguindo os requisitos da norma EN 60079-32-1, o utilizador pode identificar que, para os grupos de 
gases IIA e IIB, o Stick & Go® pode ser adequado para aplicação em superfícies de guiamento elétrico, 
por exemplo, mesas de mistura em aço inoxidável na zona 2, uma vez que o produto tem uma espessura 
inferior a 2 mm. Os riscos e a conformidade têm de ser sempre avaliados pelo utilizador e, em 
conformidade com a diretiva do utilizador ATEX 99/92/CE, são sempre da responsabilidade do utilizador. 
 
#Sempre que o Stick & Go® não for condutor, não é indicado para aplicação no piso de uma zona 
abrangida pela ATEX (zona 0-1-2 / 20-21-22).  
##O utilizador deve identificar e avaliar sempre se o produto Stick & Go® está a criar riscos no seu 
processo. É da responsabilidade do utilizador cumprir os requisitos estabelecidos na diretiva do utilizador 
ATEX 99/92/CE e verificar se o Stick & Go® pode ser usado em segurança no seu processo. 
###Apenas as pessoas com conhecimento suficiente da diretiva do utilizador ATEX 99/92/CE estão 
autorizadas a avaliar o risco numa zona abrangida pela ATEX. 
 
EM CASO DE DÚVIDA, NÃO UTILIZE O PRODUTO E CONSULTE UM ESPECIALISTA ATEX!    
 
 
 
Especificações técnicas: 
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Material Polipropileno (PP) (Antiestático) 
Cor Branco 
Temperatura de fusão 120°C 
Largura 60 ou 100 cm 
Comprimento 10 ou 25 m 
Espessura 220 micron 
Superfície nervurada Propriedades antiderrapantes para um trabalho seguro 
Temperatura de aplicação Enter 15°C e 40°C 
Embalagem Por rolo numa caixa 
Embalagem Art. n.° 676010 (60 cm x 10 m) – 120 rolos por palete 

Art. n.° 676025 (60 cm x 25 m) – 120 rolos por palete 
Art. n.° 6710025 (100 cm x 25 m) – 50 rolos por palete 

- 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 2070 – Descrição: Lâminas magnéticas 
Código artigo: 2075 – Descrição: Tesoura elétrica 
 
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos.  
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e 
especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à 
consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas 
estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a 
adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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