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Informacja Techniczna  

Informacje ogólna 

 
Numer artykułu: 4010 – Czarny 

                        4020 – Biały  
                        4030 – Szary  

 
Nazwa: Colad Środek do zabezpieczania M80 

                    

 

 

  

 

 
 

Specyfikacja:  

Powłoka chroniąca przed odpryskami lakieru przy uderzeniach kamyków, z możliwością lakierowania oraz 
o właściwościach antykorozyjnych i wygłuszających. Po wyschnięciu powłokę można lakierować przy 

użyciu najpopularniejszych lakierów. Po całkowitym wyschnięciu produktu powstaje trwała, sprężysta 
warstwa. Zapewnia solidną ochronę przed różnymi czynnikami atmosferycznymi oraz żwirem, przy 

doskonałej odporności na ścieranie. 

 
Cechy i korzyści: 

• Doskonała adhezja do różnorodnych podłoży.  

• Bardzo wysoka odporność ba czynniki atmosferyczne, wodę i ścieranie.  

 
Zastosowanie:  

• Może pełnić role powłoki chroniącej przed uderzeniami kamyków i korozją. 

• Do stosowania na zderzakach, osłonach przedniego I tylnego zderzaka oraz na podwoziu. 

Dodatkowo wytłumia hałas po zastosowaniu do nadkoli.  

• Do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. 

 
Podłoży: 

Cechuje się znakomitą adhezją (bez gruntowania) do różnych podłoży, o ile są czyste, suche oraz wolne 
od kurzu i smaru. Przed przystąpieniem do nakładania zaleca się przeprowadzenie testu adhezji. 

 

Przygotowanie i obróbka: 

• Wstrząsnąć przed użyciem.  

• Powierzchnia do obróbki musi być czysta, sucha oraz wolna od rdzy, kurzu i smaru.  

• Produkt można nakładać pistoletem natryskowym do gruntowania o ciśnieniupowietrza 3 – 6 

barów. 

• Po nałożeniu nie występuje przesączanie powłoki gruntowej. 

• Powłokę można lakierować po około 60 do 90 minut (w zależności od grubości warstwy, 

temperatury i wilgotności), używając najpopularniejszych lakierów dwuskładnikowych (2K) i 
podkładowuch. W przy[adku stosowania lakieru 2K zalecamy wcześniejsze zastosowanie 

podkładu i nałożenie lakieru dopiero po jego całkowitym wyschnięciu. 

• Optymalna odległość natrysku: 30 cm 

• Czyszczenie powierzchni i sprzęt: w stanie ,,świeżym’’, przy użyciu rozpuszczalników. 

 

Specyfikacja techniczna: 

 

Opakowanie Puszka 1 l z przyłączem systemu natryskowego. 

Jednostka opakowania Karton 12 x 1 L.  

Okres ważności 2 lata (przechowując w temp. 10°C do 20°C) 

Stosowanie ± 0.7 kg/m2 lub ± 0.7 litre/m2 

Materiał bazowy Rozpuzzczalniki, żywice, kauczuki i spoiwa 

Konsystencja Ciecz o wysokiej odporności na spływanie 
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Odporność density (20°C), DIN 

51757 

± 1.03 kg/litre 

Odporność temperaturowa (po 
utwardzeniu) 

-25°C do +80°C 

Właściwa (20°C), po utwardzeniu Woda, mgła solna, olej, łagodne zasady i kwasy 

Powłoka sucha w dotyku (20°C, 
65% WW) 

± 45 min. (±700 μ mokro) 

Całkowicie suche (20°C, 65% WW) ± 2 godziny (±700 μ mokro) 

Suszenie wymuszone (60°C) ± 45 min. (± 700 μ mokro) 

Dobór lakieru (20°C, 65% WW)  

• Lakiery 2-składnikowe o 
wysokiej zawartości cząstek 

stałych 

Możliwość nakładania po wyschnięciu, zalecane użycie 

podkładu 

• Lakier podkładowy Możliwość nakładania po wyschnięciu 

• Lakiery wodne Możliwość nakładania po wyschnięciu 

Test mgły solnej (DIN 50021) Do 480 godzin, Ri 0 na warstwie suchej 350 µm 

 Do 720 godzin, Ri 0 na warstwie sochej 350 µm z lakierem 

Test żwiru (SAE-J400 method) 6A – 6B na warstwie suchej 350 µm 

Test zginania (DIN 53152, +70°C) Brak pęknięćm brak utraty adhezji 

Test zginania (DIN 53152, -30°C) Drobne pęknięcia, brak utraty adhezji 

 

 
Powiązane produkty Colad 
Numer artykułu: 4045 – Nazwa: Pistolet do mas gęstych z regulowaną dyszą 

 

Zrzeczenie się 

Technical Data Sheet & Material Safety Data Sheet; it is the responsibility of the user to read understands 

and apply the information of the TDS. The information about work and environmental safety is available 
on the material safety data sheet (MSDS) via www.colad.co. It is the responsibility of the user to read and 

apply the information. 
 

Products are for professional use. Necessary protective equipment and clothing should be worn. 

The repairs should always be done in accordance with the OEM rules and specifications. 
All information is for the user's consideration, investigation and verification. The specific use applications 

and conditions of use are beyond the control of EMM International B.V. It is the responsibility of the user 
to determine the suitability of any of the products mentioned for the user's specific application. 

 

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 
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