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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9320, 9360, 9380, 9480, 9490, 
  9425LID 
 
Omschrijving: Mengbeker Deksels 
                    
  

 

 
 

Specificatie: 
Zwarte deksels om de Colad Mengbekers af te sluiten. Bescherm je lak tegen vuil en stof. Makkelijk aan te 
brengen. Sluit perfect af. 100 stuks in een doos (behalve de 9425LID; 40 stuks per doos). 
 
Kenmerken en voordelen: 

‑ Beschermt tegen vuil en stof 
‑ Voor eenmalig gebruik 
‑ Werk schoon en snel 
‑ Flexibel 
‑ Gemakkelijk op te stapelen 

 
Verkrijgbare versies: 
Art. nr. 9320 – 88 ml 
Verpakking: 100 stuks per doos 
 
Art. nr. 9360 – 350 ml 
Verpakking: 100 stuks per doos 
 
Art. nr. 9380 – 700 ml & 900 ml 
Verpakking: 100 stuks per doos 
 
Art. nr. 9480 – 1400 ml 
Verpakking: 100 stuks per doos 
 
Art. nr. 9490 – 2300 ml  
Verpakking: 100 stuks per doos 
 
Art. nr. 9425LID – 6000 ml 
Verpakking: 40 stuks per doos 
 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 93100xx0SLS – Omschrijving: Snap Lid System® 88 ml 
Artikelnummer: 9350xx0 – Omschrijving: Mengbekers 350 ml 
Artikelnummer: 9370xx0 – Omschrijving: Mengbekers 700 ml 
Artikelnummer: 9390150 – Omschrijving: Mengbekers 900 ml 
Artikelnummer: 9400xx0 – Omschrijving: Mengbekers 1400 ml 
Artikelnummer: 9410xx0 – Omschrijving: Mengbekers 2300 ml 
Artikelnummer: 942x – Omschrijving: Mengbeker 6 L 
 
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. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
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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                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

 
 

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