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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9499xxxx 
 
Omschrijving: Mengbeker Dispensers 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
De Colad mengbeker dispenser draagt bij aan een schoon en stofvrij gebruik van de mengbekers. Er 
wordt een deksel bijgeleverd om de stofvervuiling te minimaliseren. Omdat de mengbekers netjes zijn 
opgeborgen, blijven zowel de mengruimte als de mengtafel opgeruimd. De mengbekers kunnen in een 
handomdraai een voor een uit de dispenser worden genomen. 
 
Kenmerken en voordelen: 

- Deze wanddispenser is uitgevoerd in metaal; dit garandeert een lange levensduur. 
- De dispenser is voorzien van twee bevestigingspunten en kan overal opgehangen worden. 
- Via de openingen is te zien, wanneer moet worden nagevuld. 

 
Beschikbare versies: 
Art. nr. 94990350 – Mengbeker Dispenser 350 ml 
Art. nr. 94990700 – Mengbeker Dispenser 700 ml & 900 ml 
Art. nr. 94991400 – Mengbeker Dispenser 1400 ml 
Art. nr. 94992300 – Mengbeker Dispenser 2300 ml 
 
Verpakking: Per stuk in een doos 
- 
Gerelateerde producten 
Artikelnummer: 9xxxxx0 – Omschrijving: Colad Mengbekers 350 ml, 700 ml, 900 ml, 1400 ml, en 2300 ml 
 
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 
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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