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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 87xx 
 
Omschrijving: OneStepReady 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Colad OneStepReady poetsmiddel is een een-staps poetsmateriaal voor verschillende oppervlakken. 
OneStepReady functioneert als een fijne schuurpasta bij het starten met poetsen. Deze schuurdeeltjes 
worden fijner gedurende het poetsproces. Het poetsmateriaal verandert van schuurpasta naar een 
poetsmiddel voor de perfecte finish zonder poetsstof te creëren. Zo bereikt u een hoogglans resultaat 
zonder hologrammen in slechts één stap. Colad OneStepReady bevat geen oplosmiddelen en siliconen en 
is mede daardoor veilig voor de gebruiker. Verkrijgbaar in 1 kg en 250 g.  
 
Kenmerken en voordelen: 

- Één component voor de hele polijstbehandeling: doeltreffend in gebruik. Één spons en één 
polijstmiddel is alles wat je nodig hebt.  

- Perfect voor oude en nieuwe lakken. 
- Kan op alle soorten gelakte oppervlakken worden gebruikt. 
- Oplosmiddelvrij.  

 
Toepassing: 
Het beste resultaat wordt behaald in combinatie met de Colad Poetspads 010050 en 010051. “Hard” vor 
de diepere krassen en “medium” voor een perfecte finish!  
 
Technische specificatie: 
 
Verpakking 1 kg (Art. nr. 8700) = 12 x 1 kg 

250 g (Art. nr. 8725) = 15 x 250 g 
- 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 010050 – Omschrijving: Schuimpad Hard 150 mm 
Artikelnummer: 010051 – Omschrijving: Schuimpad Medium 150 mm 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk 
en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 
en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 
gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 
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International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 
producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 
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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