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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9069 
 
Omschrijving: Colad Microsuède Aanbrengspons 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
 
Microsuède Aanbrengspons voor het aanbrengen van vloeibare producten. 
De COLAD Microsuède Aanbrengspons bestaat uit een schuimkussen met een laag absorberend 
microsuèdeweefsel, met het COLAD-logo erop gestanst in een laag reliëf. De spons is ontworpen voor het 
aanbrengen van vloeibare en pastaproducten met verschillende viscositeiten, waardoor krassen op het oppervlak 
worden voorkomen.  
 
Het gebruik van de spons wordt aanbevolen bij het aanbrengen van Colad Keramische Bescherming. 
 
Eigenschappen: 

• Schuimbasis met laagabsorberende microsuède 
• Ergonomisch ontwerp 
• Met gestanst Colad-logo 
• Aan beide zijden te gebruiken 

 
Voordelen:  

• Soepel aanbrengen dankzij het ergonomische ontwerp 
• Lage absorptie van materiaal om het gebruik van de producten te optimaliseren 
• Het zachte microsuède voorkomt krassen op het oppervlak 

 
Technische specificaties 
Kleur: wit 
Materiaal basis: schuim 
Materiaal bedekking: zachte microsuède 
Afmetingen: 9 x 6 x 3 cm 
Bedrukking: Colad-reliëf 
Verpakking: Plastic zak met 6 stuks  
 
Gerelateerde producten 
 
Colad Oppervlaktevoorbehandelaar 
Art.nr. 9067 
 
Colad Keramische Bescherming  
Art.nr. 9068 
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Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.nl 
 
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. 
 
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. 
 

 

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