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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 87xx 
 
Descrição: OneStepReady               
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
A mistura de polimento Colad OneStepReady consiste num material de polimento de uma etapa de função 
dupla para várias superfícies. O OneStepReady funciona no início do processo de polimento como uma 
pasta de lixamento fina. As partículas de lixamento finas na pasta transformam-se durante o processo de 
polimento e tornam-se mais finas à medida que o processo avança. O material de polimento altera-se, de 
uma pasta de lixamento para uma mistura de polimento de acabamento, sem criar poeira de polimento. 
Atingindo uma superfície de alto brilho sem hologramas num passo. A Colad OneStepReady não contém 
solvente e silicones e, por conseguinte, é segura para o utilizador. Disponível em 1 kg e 250 g. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Composto de polimento de um passo: de utilização eficiente. Só precisa de uma esponja e de um 
material de polimento. 

‑ Funciona na perfeição com tintas novas e velhas 
‑ Pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies pintadas 
‑ Sem disolventes 

 
Aplicação: 
Tem melhor desempenho em combinação com as almofadas de espuma Colad 010050 e 010051. «Dura» 
para um polimento agressivo (riscos mais profundos), «média» para polimento menos agressivo 
(acabamento). 
 
Especificações técnicas: 
 
Embalagem 1 kg (Art. n.° 8700) = 12 x 1 kg 

250 g (Art. n.° 8725) = 15 x 250 g 
- 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 010050 – Descrição: Esponja dura 150 mm 
Código artigo: 010051 – Descrição: Esponja media 150 mm 
 
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. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.pt. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. 
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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 
 

 

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

	Dados gerais

