
Colad ontwerpt unieke mogelijk -
heden voor eindgebruikers, gericht 
op het behalen van de beste resul-
taten bij zowel werk- als algemene 
bedrijfsprocedures. Dat betekent 
betere werkomstandigheden, en 
meer effi ciëntie, duurzaamheid, 
professionaliteit en rendement. 
Colad, inventing more.

Meer informatie:
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
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Vind de optimale 
beschermende combinatie:  

For SMART
opportunities...

OnlyColad!

Voor een perfecte, probleemloze spuitklus heeft u een goed onderhouden spuitcabine nodig. 
In de afgelopen jaren heeft Colad vijf optimale beschermingscombinaties ontwikkeld waarmee 
u uw cabine schoonhoudt en de kwaliteit van uw spuitwerk zo hoog mogelijk blijft. Als u uw 
gloednieuwe spuitcabine zo schoon mogelijk wilt houden, uw verouderde spuitcabine er weer zo 
goed als nieuw uit wilt laten zien of wilt voorkomen dat stof in uw spuitwerk komt, kies dan voor 
de innovatieve onderhoudsoplossingen voor spuitcabines van Colad®; zo beschermt u 
uw investering, houdt u uw cabine schoon en kunt u hoge kwaliteit spuitwerk leveren.

Onderhoudsoplossingen 
voor spuitcabines
Perfecte resultaten dankzij perfecte omstandigheden.



WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Kleur Klevend Instructies voor 
aanbrengen

Verwijderen Opmerkingen Maximaal 
gebruik

Transparant Nee Zorg dat het oppervlak schoon en 
vetvrij is. Kan op dezelfde manier 
als behang worden aangebracht. 
Dek overlappende delen af met de 
meegeleverde cabinetape.

Verwijderen door laag voor laag 
van de wand af te trekken. Dek 
de overlappende delen weer 
af met de tape om vervuiling te 
voorkomen.

Kan worden gebruikt 
conform de norm 
ATEX EN 2014/34/
EU. Geschikt voor 
explosiegroepen. 

1000 cabinecycli 
of 1 jaar

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Film4Booth  
6860 (Rol: 90 cm x 84 m inclusief 6 rollen tape)
6880 (3 rollen tape)

6860 Film4Booth
6900 Folie Dispenser
6950 Folie Applicator

2070 Magnetische foliesnijder
9105 Plastic Spatel
6880 Tape

Een transparante, beschermende en klevende laag die kan worden aangebracht om de wanden van uw 
spuitcabine te maskeren. Beschermt de wanden tegen spuitnevel en kan eenvoudig worden verwijderd door 
de vervuilde lagen er één voor één af te trekken.

Kenmerken en voordelen
• Houdt de wanden schoon
• 4 lagen voor een langere bescherming
• Kan op lampen en ramen worden aangebracht
• Eenvoudig te verwijderen door laag voor laag weg te trekken
• Voorzien van lakhechting
• Eenvoudig aan te brengen

Een beschermende oplossing die droog wordt aangebracht. 
Een ideale oplossing om de wanden van een goed onderhouden 
cabine te beschermen tegen spuitnevel. 

spuitcabine te maskeren. Beschermt de wanden tegen spuitnevel en kan eenvoudig worden verwijderd door 

Klevend: eenvoudig aan te brengen op en 
te verwijderen van cabinewanden, lampen 
en ramen, zodat uw cabine zo goed als 
nieuw blijft. Laat geen kleefresten achter.

Elke transparante, antistatische laag van 
polypropyleen is behandeld met een 
verfhechtmiddel om spuitnevel vast te 
houden.

De vier eenvoudig te verwijderen lagen gaan 
elk maandenlang mee, voor bescherming 

van in totaal één jaar.
Bescherm uw investering en verlaag uw 

onderhoudskosten.

DROOG
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1 rol  = 75.6 m2

VERBRUIK

4 lagen in 1 
(Alle lagen zijn genummerd)

AANTAL LAGEN

Een complete oplossing voor het 
onderhoud van uw spuitcabine!

Meer informatie: pagina 7.

Combineer met  :

Dust Control 
8200 (Jerrycan 5 L )

4 lagen voor 
een langere 
bescherming 

(1000 cabinecycli 
of 1 jaar).

Manueel aan te brengen 
met de Colad Folie 
Dispenser.

AANBRENGMETHODE

Wanden spuitcabine

TOEPASSING

DROOG

Geschikt voor gebruik in ATEX ruimten. 
Voor specifi caties raadpleegt u de TDS.



40 - 60% RV 

LUCHT-
VOCHTIGHEID 4 - 6 m2/L 

VERBRUIK

Aanbevolen dikte van de lagen: Twee keer aanbrengen 
totdat er een laag van minimaal 150 micron ontstaat. Het 
aangebrachte materiaal heeft een melkwitte kleur. Na het 
drogen wordt dit transparant.  Breng niet meerdere lagen 
over elkaar aan. Dan wordt de laag minder ondoorzichtig 
en lichteffi ciënt. Laten drogen bij kamertemperatuur.

AANTAL LAGEN

Aanbrengen met een 
spuitpistool, kwast of 
verfroller.  

AANBRENGMETHODE

Ramen en 
lampen  

TOEPASSING

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Kleur Klevend Instructies voor aanbrengen Grootte spuitmond Verwijderen Maximaal gebruik

Wit Nee Zorg dat de wanden van de 
spuitcabine schoon en vetvrij 
zijn. Maskeer alle transparante 
delen, zoals lampen en ramen. 
Goed roeren en aanbrengen zoals 
aangegeven.

Airless: spuitmond 417, met 
een spuitdruk van 100-150 
bar. Spuitpistool:  mondstuk 
2.5, met een spuitdruk van 
3 bar.

Trek de afzonderlijke laag er 
voorzichtig af. Resten kunnen 
eenvoudig met warm water of 
een hogedrukreiniger worden 
verwijderd.

500 cabinecycli of
6 maanden.

40 - 60% RV

LUCHT-
VOCHTIGHEID Eerste laag 

= 6,66 m2/l              
alle andere lagen 
= 16 m2/l

VERBRUIK

Blizzard White
Striplak voor de spuitcabine

8145 (Jerrycan 10 L)

Een witte, beschermende coating die een sterke laag op de wanden van uw spuitcabine vormt. Beschermt de 
wanden tegen spuitnevel, geeft ze een lichte en schone uitstraling en is bovendien eenvoudig te 
verwijderen door de laag er eenvoudig af te trekken.

Kenmerken en voordelen
• Houdt de wanden schoon
• Wit voor optimale weerspiegeling
• Eenvoudig te verwijderen door elke laag weg te trekken
• Klaar voor gebruik

Een beschermende oplossing die nat wordt aangebracht, maar opdroogt als 
een verwijderbare laag. Verbetert de zichtbaarheid en laat uw spuitcabine er 
weer als nieuw uitzien!

HYBRIDE

Laat uw 
verkleurde cabine 
er weer als nieuw 

uitzien!

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Kleur Klevend Instructies voor aanbrengen Verwijderen

Transparant Nee Zorg dat de ramen en lampen schoon en vetvrij zijn. 
Kan op dezelfde manier als behang worden aangebracht.

Verwijderen door laag voor laag van de wand af te 
trekken.

Bescherm een standaard maat spuitcabine* met: 

• 1 x 8145 - Blizzard White Striplak voor de spuitcabine   
• 1 x 8146 - Ice Transparent Striplak voor de spuitcabine 

Bescherm een standaard maat spuitcabine* met: 

• 1 x 8145 - Blizzard White Striplak voor de spuitcabine   
• 1 x 6861 - Lamp- en Raamfolie  

Lamp- en Raamfolie   
6861 (Rol: 46 cm x 42 m)

54

NaVoor

Combineer met : Dust Control 8200 (Jerrycan van 5 l) Meer informatie: pagina 7. * Een standaard spuitcabine heeft een oppervlak van 75 m2.

Aanbevolen dikte van de lagen: 150 micron. Twee 
keer aanbrengen totdat er een laag van minimaal 
150 micron ontstaat. Aanbevolen aantal lagen: 
Eerste laag van aanbevolen micron. Er kunnen 
meerdere lagen op elkaar worden aangebracht (tot 
maximaal 6 lagen) voor een witte kleur. Alle extra 
lagen kunnen met ongeveer 65 micron worden 
aangebracht. Drogen bij kamertemperatuur.

AANTAL LAGEN

Aanbrengen met een 
spuitpistool, kwast of 
verfroller.  

AANBRENGMETHODE

Wanden 
spuitcabine  

TOEPASSING

Kleur Klevend Instructies voor aanbrengen Grootte spuitmond Verwijderen Maximaal gebruik

Transparant Nee Zorg dat de ramen en lampen van 
de spuitcabine schoon en vetvrij 
zijn. Goed roeren en aanbrengen 
zoals aangegeven.

Airless: spuitmond 417, met een 
spuit druk van 100-150 bar. 
Spuit pistool: mondstuk 2.5, met een 
spuitdruk van 3 bar.

Verwijderen door 
de laag van de 
wand te trekken.

250 cabinecycli /
3 maanden.

Een transparante, beschermende coating die een sterke laag 
vormt. Beschermt uw lampen en ramen tegen spuitnevel en is 
eenvoudig te verwijderen door de laag er eenvoudig af te trekken.

Kenmerken en voordelen
• Houdt uw lampen en ramen schoon
•  Eenvoudig te verwijderen door de 

laag eraf te trekken
• Klaar voor gebruik

Ice Transparent
Striplak voor de spuitcabine

8146 (Jerrycan 5 L)

Ramen en 
lampen  

TOEPASSING

1 rol =  19 m2

VERBRUIK

4 lagen in 1
(Alle lagen zijn 
genummerd)

AANTAL 
LAGEN

Met de hand.

AANBRENG-
METHODE

HYBRIDE

Optie A: Hybride
Combineer Blizzard White Striplak voor de spuitcabine met een transparante coating.

Optie B: Hybride / Droog
Combineer Blizzard White Striplak voor de spuitcabine met een transparante folie.

Een transparante, beschermende coating van 4 lagen ter 
bescherming van de lampen en ramen van de cabine. Eenvoudig te 
verwijderen door eenvoudig alle lagen een voor een eraf te trekken.

Kenmerken en voordelen
• Houdt lampen en ramen schoon
•  Eenvoudig te verwijderen door de lagen er één voor één af 

te trekken 
• Klaar voor gebruik 
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< 45% RV

Antidust
8142 (5 L)  |  8141 (10 L)  |  8140 (20 L)

Een transparante, beschermende coating met klevende eigenschappen, die een klevende laag op 
de wanden van uw spuitcabine vormt. Beschermt de wanden tegen spuitnevel en vangt zwevende 
stofdeeltjes dankzij de klevende formule.

Kenmerken en voordelen
• Houdt de wanden schoon 
• De klevende formule houdt spuitnevel, stof en vuil vast 
• Klaar voor gebruik                                                
• Zonder siliconen

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Kleur Klevend Voorbewerking Grootte 
spuitmond

Verwijderen Opmerkingen Maximaal 
gebruik

Transparant Ja Zorg dat de wanden van de 
spuitcabine schoon en vetvrij 
zijn. Goed schudden en 
aanbrengen zoals aangegeven.

Spuitpistool: 
mondstuk 
1.8-2.0, met een 
spuitdruk van 2-3 
bar.

Verwijderen met 
heet water of een 
stoomreiniger.

Door regelmatige 
temperatuurstijgingen 
kan Antidust sneller 
uitdrogen (>60-65°C). 

85 cabine-
cycli / 1
maand.

Ice Transparent Booth Coating
8146 (10 L can)

Heldere, beschermende oplossingen die nat kunnen worden aangebracht. 
Ideaal om wanden van een goed onderhouden spuitcabine te beschermen 
tegen spuitnevel en rondvliegend stof te voorkomen.

NAT

Bescherm uw 
goed onderhouden 

cabine tegen 
spuitnevel!

De klevende oplossing van Colad houdt de wanden van uw spuitcabine schoon door een transparante, beschermende laag te vormen 
die de wanden tegen spuitnevel beschermt. De lagen blijven kleven, waardoor ze alle stofdeeltjes die in de cabine zweven vasthouden. 

Optie A: Klevend Kleur Klevend Voorbewerking Grootte spuitmond Verwijderen Maximaal gebruik

Transparant Nee Zorg dat de wanden van de spuitcabine 
schoon en vetvrij zijn. Goed schudden 
en aanbrengen zoals aangegeven.

Spuitpistool: mondstuk 
1.3-2.8, met een spuit-
druk van 1.5-2 bar.

Verwijderen met warm 
water of een 
hoge drukreiniger.

85 cabinecycli /
1 maand.

Een transparante, beschermende coating die een sterke, transparante
en droge (niet-klevende) laag vormt. Beschermt de wanden tegen spuitnevel.

Kenmerken en voordelen
• Houdt de wanden schoon
• Niet-klevend                                                            
• Klaar voor gebruik

Booth Coating
8144 (Jerrycan 5 L)

De niet-klevende oplossing van Colad houdt de wanden van uw cabine schoon door een transparante, 
beschermende laag te vormen die voorkomt dat spuitnevel aan de wanden blijft kleven.

Optie B: Niet-klevend

40 - 60% RV
Aanbrengen met een 
spuitpistool

Wanden spuitcabine

76

Kleur Klevend Voorbewerking Verwijderen Opmerkingen Maximaal gebruik

Transparant Ja Zorg dat de vloer van de spuit-
cabine schoon en vetvrij is. Goed 
schudden en aanbrengen zoals 
aangegeven.

Verwijderen door opvegen 
met water of water met een 
alkalisch reinigingsmiddel.

Statisch geladen. Om de dag een laag 
aanbrengen. Reinig 
de complete vloer elke 
maand.

50 m2/L Aanbevolen dikte van de lagen: 65 micron. 
Aanbevolen aantal lagen: 1. Om de twee 
dagen aanbrengen voor de beste resultaten. 
Laten drogen bij kamertemperatuur.

Aanbrengen met een 
drukspuit

Dust Control 
8200 (Jerrycan van 5 L)

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 verfwerk niet ronddwarrelt.

Kenmerken en voordelen
• Houdt uw vloer schoon
• De statische formule houdt stof en vuil vast
• Klaar voor gebruik

Vloer spuitcabine

TOEPASSING

Combineer met: 

LUCHT-
VOCHTIGHEID

VERBRUIK AANTAL LAGEN AANBRENGMETHODE

10 -12 m2/L

VERBRUIK

40 - 60% RV

LUCHT-
VOCHTIGHEIDAanbevolen dikte van de lagen: 100-125 

micron. Aanbevolen aantal lagen: 1 of 2, 
afhankelijk van de dikte bij het aanbrengen. 

AANTAL LAGEN

Aanbrengen met een 
spuitpistool, kwast of 
verfroller.

AANBRENGMETHODE

Wanden 
spuitcabine

TOEPASSING

LUCHT-
VOCHTIGHEID

AANBRENGMETHODE TOEPASSING

15 m2/L

VERBRUIK

Aanbevolen dikte van de lagen: 65 micron. 
Aanbevolen aantal lagen: 1. Er kunnen 
meerdere lagen op elkaar worden 
aangebracht, tot maximaal 5 lagen. Laten 
drogen bij kamertemperatuur.

AANTAL LAGEN

NAT



Kies voor de onderhoudsoplossingen 
van Colad voor uw spuitcabine, ter 
bescherming van uw investering en 
voor de beste resultaten.

Ga voor meer informatie naar 
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
Bohemenstraat 19  8028 SB Zwolle
T +31(0)38 467 66 00  E verkoop@emm.com
www.colad.co

For SMART
opportunities...

PRODUCTOVERZICHT

Artikel Beschermingsduur* Geschikt voor Kleur Klevend

  DROOG Bescherm uw goed onderhouden cabine tegen spuitnevel!

Film4Booth 6860 - 90 cm x 84 m 1000 cabinecycli of 1 jaar* Wanden spuitcabine Transparant Nee

Dust Control 8200 - 5 L 48 uur per toepassing* Vloer spuitcabine Transparant Ja

  HYBRIDE Laat uw verkleurde cabine er weer als nieuw uitzien!

Optie A: Hybride

Blizzard White Striplak voor de spuitcabine 8145 - 10 L 500 cabinecycli of 6 maanden* Wanden spuitcabine  Wit Nee

Ice Transparent Striplak voor de spuitcabine 8146 - 5 L 250 cabinecycli / 3 maanden* Ramen en lampen  Transparant Nee

Dust Control 8200 - 5 L 48 uur per toepassing* Vloer spuitcabine Transparant Ja

Optie B: Hybride / Droog

Blizzard White Striplak voor de spuitcabine 8145 - 10 L 500 cabinecycli of 6 maanden* Wanden spuitcabine Wit Nee

Lamp- en Raamfolie 6861 - 46 cm x 42 m 250 cabinecycli / 3 maanden* Ramen en lampen Transparant Nee

Dust Control 8200 - 5 L 48 uur per toepassing* Vloer spuitcabine Transparant Ja

  NAT Bescherm uw goed onderhouden cabine tegen spuitnevel!

Optie A: Klevend

Anti Dust 8142 - 5 L 
8141 - 10 L
8140 - 20 L

85 cabinecycli / 1 maand* Wanden spuitcabine Transparant Ja

Dust Control 8200 - 5 L 48 uur per toepassing* Vloer spuitcabine Transparant Ja

Optie B: Niet-klevend

Booth Coating 8144 - 5 L 85 cabinecycli / 1 maand* Wanden spuitcabine Transparant Nee

Dust Control 8200 - 5 L 48 uur per toepassing* Vloer spuitcabine Transparant Ja

* Dit is een indicatie, kan variëren afhankelijk van de omstandigheden.


