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Informacje ogólne 

 
Numer artykułu:            6345 

 
Nazwa:          Colad Folia maskująca o dużej  

    wytrzymałości      
                                                   (4 m x 150 m, 17 mikronów)  
Specyfikacja 
Postać :    Folia na rolce. 

Kolor:    Biała, nieprzezroczysta. 
Grubość folii:   17 mikronów. 

Szerokość x długość folii: 4 m x 150 m. 

Szerokość rolki:   100 cm. 
Zapach:   Bez zapachu. 

Odporność temperaturowa: App. 120 °C. 
Temperatura rozkładu :  > 300 °C. 

Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny. 

Gęstość względna:  910 – 990 kg/m3. 

Temperatura samozapłonu: > 350 °C. 

Właściwości:   Statyczna- folia przylega do powierzchni                                              
    Bardzo gruba. 

    Nie zawiera silikonu.  
    Posiada właściwości dzięki którym lakier przylega do folii 

                                             Może być używana podczas suszenia w podczerwieni (max. 120°C). 

Opakowanie:   Rolka w kartonie, 48 kartonów na palecie. 

                                             Karton może być używany jako podajnik folii. 

Aplikacja 

Produkty Colad zostały opracowane i zaprojektowane specjalnie dla warsztatów blacharsko- lakierniczych. 

Folie maskujące są idealnym produktem do szybkiego i skutecznego zabezpieczenia pojazdów przed 

brudem, kurzem i mgłą lakierniczą. Colad Folia maskująca o dużej wytrzymałości jest wyjątkowo grubą (17 

mikronów), białą folią przyjmująca lakier- podkład i/lub lakier przylegają na stałe do folii. Folia posiada 

właściwości statyczne, łatwo ją ciąć (art. Nr 2070 lub 2075) i może być stosowana podczas suszenia 

(max. 120°C). Używając mobilnego podajnika do folii Colad (Nr art. 2060) maskowanie może wykonać 

jedna osoba. Folie maskująca o dużej wytrzymałości Colad są produktem przyjaznym dla środowiska mogą 
zostać poddane recyklingowi, bezpiecznie spalone bądź zakopane w ziemi 
 
Zastosowanie: 

 Szlifowanie/ Przygotowanie powierzchni 

 Lakierownie 

 
  Folia przylega        Wysokie              Duża              Zwiększona          Suszenie  
 do farby/lakieru    właściwości     wytrzymałość         grubość           podczerwienią 
                             statyczne      na rozciąganie    (17 mikronów)    maksymalnie 120°C 

 

Asortyment Colad to pełna gama folii maskujących pomagających w szybkim i skutecznym maskowaniu 
pojazdów. Wśród produktów 6340 (3,8 m x 200 m) 6340300 (3,8 m x 300 m), 6365 (4 m x 300 m), 6375 

(4 m x 150 m), 6660-5  (5 m x 120 m) oraz 6660 (6 m x 100 m) znajdziecie Państwo folie odpowiednie do 
każdej pracy.  
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