
Lak spuiten is
een serieuze zaak
Dat vinden wij ook.

DAAROM
MAKEN 
WIJ HET 
MAKKELIJK!



Gebruik je 
mengbeker als
bovenbeker, om 
zowel tijd
als materiaal te 
besparen.

Ons unieke
ventielsysteem
helpt je om lak
te besparen.

Bespaar lak & 
gebruik elke 
druppel

Klaar voor het echte werk. Perfect voor vaak voorkomende 
klussen.

Ideaal voor de kleinere klussen. Uitstekend voor spot repair.

Grote beker Standard beker Medium beker Kleine beker

Art.nr. 9390xxxSLS Art.nr. 9370xxxSLS / 

9370xxxSLSUV

Art.nr. 9350xxxSLS Art.nr. 931001x0SLS

900 ml / 30.4 fl  oz. 700 ml / 25 fl  oz. 350 ml / 11.8 fl  oz. 88 ml / 3 fl  oz.

Simpel.
Mix 
Snap 
Go!

Het formaat telt!
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Bespaar tijd en geld.

Verspil niets met het
the Snap Lid System®. Bespaar

tijd en geld 
Je tijd optimaal gebruiken.Ons unieke ventielsysteem geeft je de
mogelijkheid om schoner én met een stabiele, consistente fl  ow te 
werken. Minder lak wordt verspild, gebruik minder om meer te creëren!

Gebruik dezelfde beker voor het mengen en spuiten. In tegenstelling tot 
andere systemen waarbij een aantal verschillende stappen moet worden 
doorlopen, waardoor het lakproces wordt vertraagd, kun je het Colad 
Snap Lid Systeem® snel gebruiken. Het is een eenvoudige rekensom: 
bespaar materiaal door bij elke klus één beker minder te gebruiken.

Werk vloeiend met het
Snap Lid System®

Het perfecte systeem voor een gegarandeerde, vloeiende
fl ow. Met een uniek ventiel en ingebouwd fi lter heb je 
nooit meer problemen met een inconsistente fl ow en een 
haperende uitvoer. Het fi lter voorkomt vervuiling vanuit de 
verf. Pure stabiliteit!

www.snaplid.com

Geoptimaliseerd
fi lter voor elke
spuitklus.



www.snaplid.com

Strak 
in de lak
Geschikt voor alle soorten lak.
Verkrijgbaar in 4 verschillende 
fi lters.

Snap Lid®

90 µm
Blanke lak Lak op 

waterbasis

130 µm
Conventionele 

lak

190 µm
Primer
280 µm

Snap Lid System®

The fi nishing touch

512 st. per doos 100 st. per zak per stuk

Turbomix™ 
Paintsaver™ Afdichtdopjes Universele Houder
Art.nr. 9500 Art.nr. 9370CAP Art.nr. 937020

Voor
elk spuitpistool
Vind de juiste adapter.

Gebruik de adapterool op: snaplid.com

Constante
fl ow

Werk 
vloeiend.

Superieure 
spuitprestaties
met ons unieke
ventielsysteem.

De beste
fl ow.

Formaat Type Verpakking    90 µm    130 µm    190 µm    280 µm

88 ml / 3 fl  oz. 50 deksels + 50 bekers
+ 10 afdekdopjes 9310090SLS 93100130SLS 93100190SLS -

350 ml / 11.8 fl  oz. 50 deksels + 50 bekers 9350090SLS 9350130SLS 9350190SLS 9350280SLS

700 ml / 25 fl  oz. 50 deksels + 50 bekers 9370090SLS 9370130SLS 9370190SLS 9370280SLS

700 ml UV / 25 fl  oz. 25 deksels + 25 bekers
+ 25 afdekdopjes - - 9370190SLSUV 9370280SLSUV

900 ml / 30.4 fl  oz. 40 deksels + 40 bekers - 939130SLS 9390190SLS -

Formaat Type Verpakking    90 µm    130 µm    190 µm    280 µm

350 ml / 11.8 fl  oz. 50 deksels 9350090SL 9350130SL 9350190SL 9350280SL

700 / 900 ml / 25 fl  oz. 50 deksels 9370090SL 9370130SL 9370190SL 9370280SL
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Krachten 
bundelen 
Turbomix™ 
Paintsaver™

5 functies
die 
helpen 
lak te 
besparen 

COLAD IS EEN MERK VAN EMM INTERNATIONAL
Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle Nederland
T +31(0)38 467 66 00     E verkoop@emm.com    www.colad.nl

Wil jij het Colad Snap Lid System® zelf 
proberen?
Neem contact op met je lokale Colad dealer of via verkoop@emm.
com

Perfecte 
samentstelling 

en een optimale 
vermenging.

Geïntegreerd 
‘break it and
save it’ 
systeem

Ergonomisch
handvat

Beter mengen en
meer besparen
(5-7 gram per 
mengsel)

Uniek gevormde 
gaten

Gebruik Turbomix™ Paintsaver™ in combinatie met dee 
Colad Snap Lid System® voor een optimaal proces.

Besparen

Mengen

Breken


