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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 9320, 9360, 9680, 9480, 9490,  
                     9425LID 
 
Descrição: Colad tampas copos                
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
Para tapar o copo e proteger a tinta de poeiras e sujidade. Facil de aplicar. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Proteger a tinta de poeiras e sujidade  
‑ Uso único  
‑ Limpo e suave  
‑ Flexível 
‑ Fácil empilhamento 

 
Versões disponíveis: 
Art. n.° 9320 – 88 ml 
Embalagem: 100 tampas por caixa 
 
Art. n.° 9360 – 350 ml 
Embalagem: 100 tampas por caixa 
 
Art. n.° 9380 – 700 ml & 900 ml 
Embalagem: 100 tampas por caixa 
 
Art. n.° 9480 – 1400 ml 
Embalagem: 100 tampas por caixa 
 
Art. n.° 9490 – 2300 ml 
Embalagem: 100 tampas por caixa 
 
Art. n.° 9425LID – 6000 ml 
Embalagem: 40 tampas por caixa 
 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 93100xx0SLS – Descrição: Snap Lid System® 88 ml 
Código artigo: 9350xx0 – Descrição: Copos de mistura 350 ml 
Código artigo: 9370xx0 – Descrição: Copos de mistura 700 ml 
Código artigo: 9390150 – Descrição: Copos de mistura 900 ml 
Código artigo: 9400xx0 – Descrição: Copos de mistura 1400 ml 
Código artigo: 9410xx0 – Descrição: Copos de mistura 2300 ml 
Código artigo: 942x – Descrição: Copos de mistura 6 L 
 
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos.  
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Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e 
especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à 
consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas 
estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a 
adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
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