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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 6375 + 6375-6 

 
Nazwa: Colad Oddychająca folia maskująca                 

            (4 m x 150 m)        
            Oddychająca folia maskująca   
            (6 m x 100 m) 
  

 
 

Specyfikacja 
Postać:                             Folia na rolce. 

Materiał:                                 HDPE, z dodatkiem wapnia 
Kolor:                                     Półprzeźroczysta niebieska 

Grubość Folii:                         12 mikronów 

Szerokość x długość folii:          4 m x 150 m, 6 m x 100 m 
Właściwości:                            Statyczna- folia przylega do powierzchni.                                                                

                                              Posiada właściwości dzięki którym lakier przylega do folii 

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

    Właściwości oddychające,  

                                              Wchłania wilgoć, 

Opakowanie:   Rolka w kartonie, karton może być używany jako podajnik folii. 

Uwagi 

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. Oddychająca folia Colad przyjmuje lakier, dzięki czemu lakier lub 

podkład przylegają na stałe do folii. Folia posiada mikro otwory, które zapewniają właściwości 
oddychające, a dzięki warstwie wapnia folia posiada dodatkowe właściwości wchłaniania wilgoci. Wilgoć 

odparowuje spod folii po aplikacji. Dzięki tym właściwościom folia może być stosowana na wilgotnych 
powierzchniach zapobiegając powstawania białych plam. Folia ma właściwości statyczne, łatwo ją ciąć 

przy pomocy noży nr art. 2070 lub 2075 może być również stosowana podczas suszenia w podczerwieni 

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

 
Zastosowanie: 

• Szlifowanie/ Przygotowanie powierzchni 

• Lakierowanie  

 

 
Paint Adhesion     High static          High tensile     Infrared drying       Breathing            Moist                       Extra Wide 
                                   Power                 strength          max. 120°C          capabilities       absorbing                        6m 

 

Asortyment Colad to pełna gama folii maskujących pomagających w szybkim i skutecznym maskowaniu 
pojazdów. Wśród produktów 6375 (4 x 150 m), 6340 (3,8 m x 200 m) 6340300 (3,8 m x 300 m), 6345 (4 

m x 150 m, 17 mikronów), 6365 (4 m x 300 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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Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 2062 

Nazwa: Colad Mobilny stojak do folii 

 
Numer artykułu: 2075 

Nazwa: Colad Nóż elektryczny do folii 
 

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/

