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Technisch informatieblad
Algemeen

Artikelnummer: 8146
Omschrijving: Ice Transparent Striplak voor de
spuitcabine

Opmerkingen:
Een transparante, beschermende coating die een sterke laag vormt. Beschermt uw lampen en ramen
tegen spuitnevel en is eenvoudig te verwijderen door de laag eraf te trekken als deze niet meer nodig is.
Instructies voor aanbrengen
Verwijder los vuil en/of ander vet van het oppervlak dat moet worden gespoten. Goed roeren vóór
gebruik en niet verdunnen. Aanbrengen met een spuitpistool, airless systeem, kwast of verfroller (airless:
spuitmond 417, met een spuitdruk van 100-150 bar. Spuitpistool: spuitmond 2.5, met een spuitdruk van 3
bar). Aanbevolen dikte van de lagen: 150 micron. Breng ruim aan totdat er een melkachtige kleur
ontstaat. Na het drogen wordt de laag transparant. Laten drogen bij kamertemperatuur. Breng niet
meerdere lagen over elkaar aan. Dan wordt de laag minder transparant.
WAARSCHUWING!
Voor de beste resultaten: breng een testlaag aan op een gebied van ongeveer 30 x 30 cm, wacht 24 uur
en test of de laag volledig kan worden weggehaald.
Verwijderen
Verwijder de laag door deze eraf te trekken; achterblijvende resten kunnen met warm water of een
hogedrukreiniger worden verwijderd. Het opwarmen van de spuitcabine kan hierbij helpen.
Maximaal gebruik 250 cabinecycli of 3 maanden.
Aanbevolen vochtigheid
40 – 60%
U kunt het verwijderen gemakkelijker maken door de buitenste randen (met een scherp mes) zorgvuldig
in te snijden voordat u begint met verwijderen.
Technische specificatie:
Verpakking
Verbruik
Houdbaarheid
Samenstelling
Kleur van de coating
Totale droogtijd
Warmtebestendigheid
Tijd tot gebruik na
aanbrengen
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Can van 5 L
4-6 m² per liter
1 jaar na productie bij 20°C (zie de vervaldatum op de can)
Op waterbasis
Transparant
6-8 uur (20°C) (verkort de droogtijd door luchtstroom)
Tot 60°C
± 2 uur
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Dikte
Drogen bij 20°C / 60% RV
Maximaal gebruik

Minimaal 150 micron
Oppervlak minimaal 12°C en relatieve vochtigheid maximaal 80%
250 cabinecycli of 3 maanden

Gerelateerde producten van Colad
Artikelnummer: 8145 – Omschrijving: White Blizzard
Artikelnummer: 8200 – Omschrijving: Dust Control

Disclaimer
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk
en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding
worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels
en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de
gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM
International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde
producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.
Ontwikkeld door:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands
www.emm.com
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