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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 8822 
 
Nazwa: Zestaw Premium do czyszczenia pistoletów 
natryskowych Colad 
                    
 

 

 

Specyfikacja:  
Opakowanie wielokrotnego użytku z 22 szczotkami i małymi narzędziami do dokładnego czyszczenia, aby 
idealnie czyścić wszystkie typy pistoletów natryskowych, zaprojektowane specjalnie do pistoletów HVLP. W 
skrzynce znajduje się kilka rodzajów szczotek i igieł do czyszczenia dyszy, głowicy rozpylającej, kanału 
powietrza i zewnętrznych powierzchni pistoletu natryskowego. Usuwanie lakieru z małych części pistoletu 
jest teraz łatwe. Zewnętrzną część pistoletu można również czyścić szczotką typu pędzel okrągły. Po 
czyszczeniu pistolet jest gotowy do kolejnego lakierowania.  
 
Cechy i korzyści: 

• 6 szczotek do czyszczenia części wewnętrznych pistoletów natryskowych różnych marek, takich 
jak Sata, Sagola, Devilbiss, Walcom, Airgunsa, Asturo, Aerometal, Iwata, ANI, Aerometal i 
Hamach. 

• Również do aerografów, opalarek i dysz. 
• Przechowywanie w pudełku wielokrotnego użytku, tak aby wszystkie części pozostały czyste i 

zawsze były łatwo dostępne. 
 
Zastosowanie: 
Do stosowania w lakierni lub mieszalni. Doskonale współpracuje ze środkami do czyszczenia pistoletów 
Hamach lub płynem czyszczącym Hamach HR1000 
 
Specyfikacja techniczna:  

• Szczotka druciana kątowa z długim uchwytem 1 x  
• Szczotka druciana prosta z długim uchwytem 1 x 
• Średniej wielkości szczotka druciana 1 x 
• Szczotka mosiężna średniej wielkości (w butelce) 1 x 
• Szczotki precyzyjne (w butelce) 5 x 
• Igły precyzyjne (w butelce) 6 x 
• Uchwyty do nożyka 2 x  
• Szczotka z plastikowym uchwytem 1 x 
• Szczotki do detali 3 x  
• Butelki do roztworu czyszczącego (olej czyszczący nie wchodzi w skład zestawu!) 1 x 

 
Zawartość 22 sztuki w pudełku (wymiary pudełka: 25,5 x 18 x 4 mm) 
Jednostka 
opakowania 

20 x pudełek w kartonie 

Typ opakowania Plastikowe pudełko z przezroczystą pokrywą 
Materiał Metal, plastik 
Waga 458 g 

 
 
Powiązane produkty: 
Numer artykułu: 00088x – Nazwa: Hamach SSG Pistolet 
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Numer artykułu: 0008xxx – Nazwa: Hamach ESG Pistolet 
Numer artykułu: 000452 – Nazwa: Hamach Myjka do pistoletów lakierniczych 
Numer artykułu: 009819 – Nazwa: Hamach Zmywacz Mikro Cleaner HR 1000 
 
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 BHP i 
ochrony środowiska są dostępne na karcie charakterystyki produktu, którą można znaleźć pod adresem 
www.colad.co. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest noszenie niezbędnej odzieży 
ochronnej i stosowanie koniecznych środków ochrony. 
Naprawy należy zawsze wykonywać zgodnie z zasadami i specyfikacją producenta OEM. 
Wszystkie informacje przeznaczone są do uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. 
Konkretne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność 
za określenie przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów ponosi użytkownik. 
 
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/
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