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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 8145 
 
Descrição: Blizzard White Capa para cabines pelável               
                    
 
 
  

 

 
 

Observações: 
 
Um revestimento protetor branco que forma uma camada forte nas paredes da sua cabina. Protege as 
paredes do excesso de pulverização, dando-lhes uma aparência luminosa. É fácil de remover, basta 
descolar quando já não necessitar dela.  
 
Instruções de aplicação 
Limpe qualquer sujidade solta e/ou outro lubrificante da superfície a ser pintada. Isole todas as partes 
transparentes, como luzes e janelas. Agite bem antes de usar e não dilua. Aplique com pistola de pintura, 
sistema pneumático, trincha ou rolo de tinta (Pneumático: bico 417, pressão de pulverização de 150 bar. 
Pistola de pintura: bico 2,5, pressão de pulverização 3 bar). Espessura da camada recomendada: 150 
mícrones. Deixe secar à temperatura ambiente. Número de camadas recomendadas: Primeira camada: 
150 mícrones. Podem ser aplicadas várias camadas umas por cima das outras (até um máximo de 6 
camadas) para atingir o nível de brancura máximo. Todas as camadas adicionais podem ser aplicadas a 
uma espessura de cerca de 65 mícrones.  
 
AVISO!  
Para obter os melhores resultados: aplique uma área de teste de cerca de 12 pol. x 12 pol., aguarde 24 
horas e teste para que possa ser removida efetivamente.  
 
Remoção  
Remova descolando a camada. Os resíduos podem ser removidos com água morna ou sistema de limpeza 
de pressão. O aquecimento da cabina pode ajudar. 
 
Utilização máxima 
250 ciclos da cabine ou 3 meses.  
 
Conselhos sobre humidade 
40 – 60%  
 
Sequência de aplicação 
Isole as janelas e as luzes - Aplique Blizzard White na superfície da cabine de pintura - depois de remover 
os materiais de isolamento utilize capa para cabines pelável Colad Ice Transparant (Artigo 8146) para as 
luzes e janelas. 
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Especificações técnicas: 
 
Embalagem Lata de 10 L 
Consumo 6,66 m² por litro 
Vida útil 1 ano após a produção a 20°C (ver data de validade na lata) 
Substância À base de água 
Cor da capa  Branco 
Tempo de secagem 
total 

6-8 horas (20°C) (reduzir o tempo de secagem com fluxo de ar) 

Resustência térmica Até 60°C 
Tempo para utilizar 
após a aplicação 

± 2 horas 

Espessura 1.ª camada mínimo 150 mícrones. Camadas adicionais; 65 mícrones, no 
mínimo. 

Secagem a 20°C/60% 
HR 

Superfície, no mínimo, a 12 °C e humidade relativa máxima de 80% 

Utilização máxima 250 ciclos da cabine ou 3 meses 
- 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 8146 – Descrição: Ice Transparent 
Código artigo: 8200 – Descrição: Dust Control 
 
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.co. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e 
especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à 
consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas 
estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a 
adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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