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Algemeen: 
 
 
 
Artikelnummer: 8145 
 
Beschrijving: Colad Blizzard White Striplak voor de spuitcabine 

 
Specificaties 

- Verpakking:                                                     Can van 10 l 
- Verbruik:                                                           6,66 m² per liter  
- Houdbaarheid:                                                 2 jaar bij 20 °C 
- Samenstelling:                                                 Op waterbasis 
- Kleur van de coating:                                                 Wit  
- Totale droogtijd:                                              6-8 uur (20 °C)  

                                                                               (verkort de droogtijd door luchtstroom)  
- Warmtebestendigheid:                                               Tot 60 °C 
- Tijd tot gebruik na aanbrengen:                           ± 2 uur 
- Dikte:                                                             1e laag minimaal 150 micron 

                                                                               Extra lagen; minimaal 65 micron 
- Drogen bij 20 °C/60% relatieve vochtigheid:         Oppervlak minimaal 12 °C en relatieve  

                                                                               vochtigheid maximaal 80% 
- Maximaal gebruik                                                      500 cabinecycli of 6 maanden 
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Opmerkingen: 
 
Een witte, beschermende coating die een sterke laag op de wanden van uw cabine vormt. Beschermt uw 
wanden tegen spuitnevel, geeft ze een glanzend aanzicht 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. Maskeer alle transparante 
delen, zoals lampen en ramen. 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. Laten drogen bij kamertemperatuur. Aanbevolen aantal lagen: Eerste laag: 150 micron. Er kunnen 
meerdere lagen op elkaar worden aangebracht (tot maximaal 6 lagen) voor een optimaal witte kleur. Alle 
extra lagen kunnen met een dikte van ongeveer 65 micron worden aangebracht.  
 
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.  
 
Maximaal gebruik 
500 cabinecycli of 6 maanden.  
 
Aanbevolen vochtigheid 
40 – 60%  
 
Volgorde bij aanbrengen 
Maskeer ramen en lampen - Breng Blizzard White aan op de oppervlakken van de spuitcabine - Verwijder 
het maskeermateriaal en breng Colad Ice Transparante Striplak voor de spuitcabine (artikelnummer 8146) 
aan op lampen en ramen. 

 
Aangemaakt door: 
 
EMM International BV  
Nederland                                                                                                        T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com 
 

 
 

http://www.emm.com/
http://www.colad.co/
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