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Algemeen 
 
Artikelnummer: 9705EPDM 
 
Omschrijving: Pompvloeistofspuit EPDM 
 
Download: De resistentielijst 
 

 
Specificatie 
 
De Colad Pump Spray EPDM is uitgerust met (zwarte) EPDM O-ringen om weerstand te bieden aan 
verschillende materialen bijvoorbeeld tegen Aceton, Benzylalcohol, Butanol (butylalcohol), Ricinusolie 
A371, enz. Zie de Resistentielijst voor alle vloeistoffen. Ontworpen om perfect te passen bij de lakbeurt. 
                                                                                                                                  
- De Colad Pump Spray EPDM is siliconenvrij. 
- Container is transparent. 
 
Inhoud:   1000 ml. 
Verpakking:   1 stuk.  
Verpakkingseenheid:  6 stuks per doos, per stuk in Polyzak.  
 
Resistentie van Colad Pump Spray EPDM 
Bekijk de lijst met weerstanden van chemische materialen om het juiste type Colad Pump Spray voor uw 
spuitklus te kiezen. 
 
We hebben twee typen Pump Sprays beschikbaar: 
-  De ‘’originele’’ Colad Pump Spray (art.nr. 9705/9705Z) met Viton/VKM O-ringen. 
   Kan worden herkend aan de roodgekleurde hendel en pomp  
   + de interne afdichtingen zijn groen gekleurd 
 
- Colad Pump Spray EPDM (art.nr. 9705EPDM) met EPDM O-ringen. 
  Kan worden herkend aan de compleet zwarte pump en aan  
  de bovenkant zijn de interne afdichting ook zwart.  
 
In de Resistentielijst vind je allerlei soorten materialen. Controleer het 
materiaal voor de pompspuitbus en voor de pompspuitafdichtingen. 
Beide kunnen worden bewerkstelligd door chemische stoffen.  
Uitleg markeringen in de lijst:  
A = resistant 
B = voorwaardelijk resistant 
C = niet-resistant 
X = Onbekend, geen data beschikbaar. 
 
Download de Resistentielijst.  
 



 

Colad_TDS_Pump_Spray_EPDM_9705EPDM_NL_v1 pagina 2 

Gerelateerde producten 
 
Artikelnummer: 970506 
Omschrijving: Colad Wall Bracket. 
 
Organiseer uw werkplaats en gebruik de Muurhouder om de pompvloeistofspuit 
op te hangen. Maak samen met de poster voor vloeistofnotatie een centrale 
plaats voor vloeistof identificatie.  
Afmeting: (LxBxH) 38 cm x 16.6 cm x 1.70 cm. Per set van twee stuks, koppelbaar. 
 
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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