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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 82xx (8200, 8210) 
 
Omschrijving: Dust Control 5 L en 10 L 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Een statische, heldere oplossing voor de vloeren van cabines en voorbereidingsgebieden. Speciaal 
ontwikkeld om stof en vuil op de grond te houden, zodat stof tijdens lakwerk niet rond dwarrelt. 
 
Kenmerken en voordelen: 

- Houdt de vloer schoon 
- De statische formule houdt stof en vuil vast 
- Klaar voor gebruik 
- Transparant en siliconenvrij 
- Biologisch afbreekbaar 
- Bespaart schoonmaaktijd 

 
Beschikbaar: 
Art. nr. 8200 – Dust Control 5 L 
Art. nr. 8210 – Dust Control 10 L 
 
Technische specificatie: 
 
Kleur Transparant 
Luchtvochtigheid ≥ 60% RL 
Verbruik 50 m²/L 
Aaanbevolen dikte van de coating 10 micron 
Aanbevolen aantal lagen 1 
Aanbrengen Om de twee dagen aanbrengen voor het beste resultaat 
Drogen Laten drogen bij kamertemperatuur 
Aanbrengmethode Aanbrengen met een drukspuit 
Toepassing Vloer spuitcabine 
Klevend Ja 
Voorbewerking Zorg dat de vloer van de spuitcabine schoon en vetvrij is. 

Goed schudden en aanbrengen zoals aangegeven. 
Verwijderen Verwijderen door opvegen met water of water met een 

alkalisch reinigingsmiddel. 
Maximaal gebruik Om de dag een laag aanbrengen 
Reinigen Reinig de complete vloer elke maand 
Opmerkingen Statisch geladen 
Opslag Vorstvrij opslaan (tussen 10°C – 30°C) 

- 
Gerelateerde producten 
Artikelnummer: 8300 – Omschrijving: Colad Drukspuit vernevelaar 
Artikelnummer: 8144 – Omschrijving: Colad Booth Coating 
Artikelnummer: 814x – Omschrijving: Colad Antidust 
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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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