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Karta danych technicznych  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 9900 
 
Opis: Zestaw pędzli Colad do zaprawek 
 
 
 
 
 
  

 

 
Specyfikacja:  
Do precyzyjnego nakładania i retuszowania niewielkich ilości lakieru i powłok w pracach lakierniczych. 
Zestaw zawiera 36 pędzli w 3 typach. Typy oznaczone są numerami 1, 2 i 3. W każdym typie dostępne 
jest 12 sztuk. 
 
Wybierz płyn czyszczący Hamach HR 1000 do szybkiego i skutecznego czyszczenia. Czy wiesz, że pędzle 
Colad pasują idealnie do kubków do mieszania Colad 2300 ml, zamykanych pokrywką, co zapewnia czyste 
przechowywanie. 
 
Cechy i korzyści: 

• Dzięki 3 rozmiarom możesz wykonywać różnorodne prace wykończeniowe w branży 
motoryzacyjnej 

• Pędzel jest wykonany z naturalnego włosia (kuców), co zapewnia płynne i precyzyjne nakładanie 
lakieru i powłok 

• Włosie jest mocne i może być czyszczone i używane wielokrotnie 
• Szczotka ma spiczastą końcówkę ułatwiającą różne zastosowania 

 
Specyfikacja techniczna: 
Kolor trzonka zielony. 
Długość trzonka pędzla 180 mm  
Szerokość pędzla nr 1 5 mm + nr 2  6 mm i nr 3 8 mm (w przybliżeniu) 
Materiał włosia/trzonka 
pędzla 

Naturalne włosie/drewno, włosie kuców 

Zawartość 36 sztuk: 12 x nr 1+ 12 x nr 2 + 12 x nr 3  
Jednostka opakowania 1 komplet w kartonie, opakowany w folię; karton zbiorczy zawiera 48 

kompletów 
Masa opakowania 165 g 

 
 
Powiązane produkty: 
Numer artykułu: 009819 – Nazwa: Hamach Zmywacz Mikro Cleaner HR 1000 
Numer artykułu: 53600x – Nazwa: Colad Jednorazowe rękawiczki nitrylowe czarne 
Numer artykułu: 9410120 – Nazwa: Colad Kubki do mieszania lakierów 2300 ml 
Numer artykułu: 9490 – Nazwa: Colad Przykrywki kubków2300 ml 
 
Nota prawna 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu: zapoznanie się z informacjami zawartymi w 
specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat BHP i 
ochrony środowiska są dostępne na karcie charakterystyki produktu, którą można znaleźć pod adresem 
www.colad.com. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
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Produkty przeznaczone są do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest noszenie niezbędnej odzieży 
ochronnej i stosowanie koniecznych środków ochrony. 
Naprawy należy zawsze wykonywać zgodnie z zasadami i specyfikacją producenta OEM. 
Użytkownik powinien uwzględnić, sprawdzić i zweryfikować wszystkie informacje. Konkretne zastosowania 
i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie 
przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów ponosi użytkownik. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holandia                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
 

 

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