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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 9705EPDM 
 
Descrição: Colad Garrafas de pulverização EPDM 
                    
Transferência: Lista de Resistência 
 
  

 

 
Informação técnica 
 
A bomba de pulverização EPDM Colad está equipada com O-rings EPDM (pretos) para resistir a 
DIFERENTES materiais como, por exemplo, a acetona, álcool benzílico, butanol (álcool butílico), óleo de 
rícino A371, etc. Consulte a lista de RESISTÊNCIA para obter todos os líquidos. Concebida para se adaptar 
na perfeição ao trabalho de pintura. 
                                                                                                                                  
- A pistola pulverizadora Colad Liquid Pump Action é isenta de silicone. 
- O recipiente é transparente. 
 
Conteúdo:  1000 ml. 
Embalagem:  1 unidade.  
Unidade de embalagem:  6 unidades por caixa, por unidade em saco Poly.  
 
Observações 
 
Resistência do EPDM da bomba de pulverização Colad 
Consulte a lista de Resistência de materiais químicos para escolher o tipo certo de bomba de pulverização 
Colad para o seu trabalho de pintura. 
 
Temos dois tipos de bombas de pulverização disponíveis: 
-  A bomba de pulverização Colad "original" (n.º de referência 9705/9705Z) com O-rings Viton/VKM. 
   Pode ser reconhecida pelo punho e bomba de "cor vermelha" + os 
vedantes "internos" de cor verde 
 
- Bomba de pulverização EPDM Colad (n.º de referência 9705EPDM) 
com O-rings EPDM. 
  Pode ser reconhecida pela bomba em "preto" total na parte superior 
+   
  os vedantes internos também em preto. 
 
Na lista de Resistência, poderá encontrar todo o tipo de materiais. 
Verifique o material para a lata da bomba de pulverização e para os 
vedantes da bomba de pulverização. Ambos podem ser afetados por substâncias químicas. Explicações 
das marcas na lista: 
A = resistente 
B = condicionalmente resistente 
C = não resistente 
X = desconhecido, sem dados disponíveis. 
 
Transfira a lista de Resistência.  
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Productos relacionados 
Código artigo: 970506 
Descrição: Colad Wall Bracket. 
 
Organize a sua oficina e utilize o suporte de parede Colad para pendurar a bomba de pulverização e ter 
um local central para a identificação dos fluidos.  
Dimensões do suporte de parede Colad C x L x A (cm): 38 x 16,6 x 1,70 cm. 
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