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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 6861 
 
Omschrijving: Colad Lamp- en Raamfolie 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Een transparante, beschermde 4-laags folie om de lampen en ramen in de spuitcabine te beschermen. 
Gemakkelijk te verwijderen door de lagen er één voor één af te trekken. 1 rol = 19m2.  
 
Kenmerken en voordelen: 

• Houdt lampen en ramen schoon 
• Gemakkelijk te verwijderen door de lagen er één voor één af te trekken 
• Eenvoudig met de hand aan te brengen 

 
Ook zeer efficiënt en effectief in gebruik in combinatie met Colad Blizzard White (Art. nr. 8145).  
 
Technische specificatie: 
 
Kleur Transparant 
Inhoud 1 rol 
Verpakkingseenheid Per stuk 
Materiaal Polypropyleen (PP) (Anti-statisch), niet kleverig 
Smelttemperatuur 120°C 
Dikte 220 micron 
Gebruikstemperatuur Tussen 15°C en 40°C 
Opslag Bij voorkeur bij 20°C 
Houdbaarheid 2 jaar 
Afmeting 46 cm x 42 m (lengte) 

 
Voorbereiding en toepassing 

• Aanbrengen op nieuwe of pas geverfde cabine. 
• Zorg ervoor dat de ramen en lampen schoon en vetvrij zijn.  
• Kleine ribbels en luchtbellen kunnen verliezende hechtingseigenschappen veroorzaken. 
• De folie is lak hechtend. 
• Te verwijderen door de lagen er één voor één van de wand af te trekken. Verwijder één laag na 

250 cabine-cycli of 3 maanden, wat als eerste komt. 
• Het zal behoorlijk wat tijd kosten voordat alle 4 lagen van de folie opgebruikt zijn en opnieuw 

aangebracht moet worden. 
• Eenvoudig te verwijderen zonder kleefstof. 
• Perfect in combinatie met Colad Blizzard White.  

 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 8146 – Omschrijving: Colad Striplak voor de spuitcabine 
 
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 materiaalveiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het 
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
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Producten zijn voor professioneel gebruik. Noodzakelijke beschermingsmiddelen- en kleding moeten 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd in overeenstemming met de OEM-regels en specificaties 
worden uitgevoerd. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 
gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 
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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