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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 6861 
 
Nazwa: Colad Folia zabezpieczająca lampy i okna               
                    
 
  

 

 
 

Specyfikacja: 
Przezroczysta, zabezpieczająca folia 4-warstwowa do ochrony lamp i okien kabiny. Łatwo się zdejmuje 
poprzez odklejanie kolejnych warstw. 1 rolka = 19 m2. 
 
Cechy i korzyści: 

• Utrzymuje lampy i kabiny w czystości 
• Łatwo się zdejmuje poprzez odklejanie kolejnych warstw 
• Łatwe ręczne nakładanie 

 
Bardzo wydajna i skuteczna w połączeniu z powłoką Colad Blizzard White (nr art. 8145). 
 
Specyfikacja techniczna:  
 
Kolor Przezroczysty 
Zawartość 1 rolka 
Jednostka opakowania 1 sztuka 
Materiał Polipropylen (PP) (antystatyczny) o właściwościach klejących 
Temperatura topnienia 120°C 
Grubość 220 mikronów 
Temperatura aplikacji między 15°C a 40°C 
Przechowywanie zalecana temp. 20°C 
Okres przydatności do użycia 2 lata 
Rozmiar 46 cm x 42 m (długość) 

 
Przygotowanie i obróbka: 

• Nakładać w nowej lub świeżo odmalowanej kabinie. 
• Upewnić się, że okna i lampy są czyste i wolne od smaru. 
• Nawet niewielkie pofałdowania i pęcherzyki mogą utrudnić przyleganie folii. 
• Dzięki specjalnym właściwościom folii farba do niej przylega. 
• Usunąć poprzez odklejenie folii od ściany warstwa po warstwie. Każdą warstwę usunąć po 250 

cyklach malowania w komorze lub po 3 miesiącach w zależności od tego, co nastąpi prędzej.  
• Zużycie wszystkich 4 warstw zajmie trochę czasu. Dopiero wtedy trzeba nałożyć nową folię. 
• Łatwe usuwanie bez pozostawiania kleju 
• Idealnie się sprawdza w połączeniu z powłoką Colad Blizzard White 

Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 8146 – Nazwa: Colad Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.com.pl. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
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Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 

 

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

