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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 9080 
 
Descrição: Cordão de espuma diagonal Colad 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação 
 
Cordão de espuma em formato diagonal inovador para as arestas mais suaves. 
Vede as aberturas entre os painéis, evitando a formaçao de arestas ao utilizar o nosso cordão de espuma em 
formato diagonal inovador. Fácil de aplicar e remover sem deixar resíduos. Concebido especificamente para ajudar 
a criar as transições de tinta mais suaves possíveis, evitando a necessidade de lixagems posteriores. Poupe tempo e 
consiga o resultado final mais perfeito possível. Adequado para utilização nas aberturas mais pequenas.  
 

• Design diagonal para permitir que a tinta passe para a aresta.  
• Perfeitamente adequado para portas de veículos com parede interna.  

 
• Definição perfeita das arestas sem manchar o interior. 

 
• Retire a folha adesiva com papel protetor. 

 

 
 
 

  

 
Data de criação: 04-08-2020 

 Última alteração: 04-08-2020   
  Número de páginas: 2 



 

 Colad_TDS_ Cordão_de_espuma_diagonal_9080_PT  page 2 

Características 
• Formato diagonal inovador  
• Fácil de aplicar graças à caixa doseadora  
• Concebido para evitar a necessidade de reprocessamento de arestas 

 
Vantagens 

• Crie transições de tinta em locais de difícil acesso 
• Evite as arestas de tinta sem qualquer esforço 
• Poupe tempo evitando a necessidade de reprocessamento 
• Fácil de aplicar e remover sem deixar resíduos 

 
Especificações técnicas 
 
Suporte: Espuma de PU (em base de poliéster)  
Densidade: 25 kg/m3 (ISO 845)/33 kg/m3 
Resistência à tração: 120 kPa (ISO 1798)/450 kPa (ISO 1926) 
Adesivo: Base de polímero de bloqueio termofusível  
Cor: Transparente  
Comprimento: 38 m 
Resistência à temperatura (curta): 180 °C 
Condições de armazenamento recomendadas: Na embalagem original, a < 35 °C, com ventilação normal e não mais 
de 12 meses.  
Embalagem: por rolo numa caixa doseadora  
Entrega: 150 caixas por palete 
 
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 
 
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. 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. 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. 
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