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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 8822 
 
Omschrijving: Colad Spuitpistool Reiniging Premium 
doos 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
Een herbruikbare doos met 22 items waaronder borstels en diverse kleine accessoires voor nauwkeurige reiniging 
van alle types spuitpistolen en speciaal voor HVLP spuitpistolen. In de doos bevinden zich diverse soorten borstels 
en naalden voor het reinigen van de luchtkap, naald, spuitmond en de buitenzijde van het spuitpistool. Het 
verwijderen van lak uit de kleine onderdelen van een spuitpistool is nu eenvoudig te doen. Ook het reinigen van de 
buitenzijde van het spuitpistool kan met de grote borstel worden gedaan. Klaar om weer te starten met een nieuw 
lakproject. 
 
Kenmerken en voordelen: 

• 6 borstels voor het reinigen van de binnenzijde van diverse spuitpistool merken zoals: Sata, Sagola, 
Devilbiss, Walcom, Airgunsa, Asturo, Aerometal, Iwata, ANI, Aerometal en Hamach. 

• Ook geschikt voor airbrush pistolen, strippers en spuitmondjes.  
• Geleverd in een georganiseerde, herbruikbare verpakking. Zo houdt u alle onderdelen schoon en zijn ze 

gemakkelijk voorhanden.  
 
Application: 
Geschikt voor reiniging van diverse toestellen in de mengruimte en spuitcabine. Perfect om te combineren met de 
Hamach Spuitpistoolreinigers en Hamach Reinigingsmiddel HR 1000.   
 
Set bevat: 

• Lange metalen buisborstel met 45 graden hoek 1 x  
• Lange rechte metalen buisborstel 1 x   
• Medium metalen buisborstel 1 x 
• Medium koperen borstel (in koker) 1 x 
• Fijne borstels (in koker) 5 x 
• Naaldenset (in koker) 6 x 
• Meshouders 2 x  
• Borstel met kunststof handvat 1 x 
• Mini borstels 3 x  
• Fles voor reinigingsmiddel (reinigingsmiddel niet inbegrepen) 1 x 
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Technische specificaties: 
 

Inhoud 22 stuks per doos (afmeting doos: 25.5 x 18 x 4 cm) 
Verpakkingshoeveelheid 20 verpakkingen in een kartonnen doos 
Verpakkingssoort Kunststof doos met transparante deksel 
Materiaal Metaal, Kunststof 
Gewicht 458 g 

 
 
Gerelateerde producten:  
Artikelnummer: 00088x – Omschrijving: Hamach SSG Spuitpistool 
Artikelnummer: 0008xxx – Omschrijving: Hamach ESG Spuitpistool 
Artikelnummer: 000452 – Omschrijving: Hamach Spuitpistoolreiniger 
Artikelnummer: 009819 – Omschrijving: Hamach HR 1000 Reinigingsmiddel 
 
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. 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. 
 
Created by: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                                 www.colad.co 
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