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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 686x 
 
Omschrijving: Film4Floor 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Een zelfklevende, sterke en duurzame witte folie. Maakt het schoonmaken zeer eenvoudig. Hoogglans 
witte, zelfklevende en reflecterende folie welke de zichtbaarheid op de onderste delen van het te spuiten 
onderdeel verbeterd. De Film4Floor is lakhechtend. Kleine kreukels en bobbels, ontstaan tijdens het 
aanbrengen van de folie, hebben geen effect op de werking van het product. 
 
Kenmerken en voordelen: 

‑ Hoogglans wit voor optimale reflectie 
‑ Sterk en duurzaam (100 micron) 
‑ Lakhechtend 
‑ Gemakkelijk aan te brengen en goed te snijden 
‑ Oplosmiddelbestendig 
‑ Geribbeld anti-slipprofiel 
‑ Eenvoudig te verwijderen, laat geen kleefresten achter 
‑ Kan worden gebruikt in combinatie met Dust Control om stof te elimineren 
‑ Niet anti-statisch 

 
ATEX: 
Colad Film4Floor is niet geleidend. Om te bepalen of Film4Floor geschikt is voor toepassing in uw ATEX-
werkgebied, is de gebruiker verantwoordelijk voor het bepalen en beoordelen van de risico’s die gepaard 
gaan met het toepassen van het product in zijn proces, conform de ATEX-gebruikersrichtlijn 99/92/EG. 
 
# Aangezien Film4Floor niet geleidend is, is het niet geschikt voor toepassing op de vloer van een ATEX-
zone (zone 0-1-2 / 20-21-22) 
## De gebruiker moet altijd bepalen en beoordelen of het product Film4Floor risico’s met zich meebrengt 
in zijn proces. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan de vereisten van de 
ATEX-gebruikersrichtlijn 99/92/EG om vast te stellen of Film4Floor veilig kan worden gebruikt in zijn 
proces.  
### Alleen mensen met voldoende kennis van de ATEX-gebruikersrichtlijn 99/92/EG mogen het risico in 
een ATEX-zone beoordelen.  
 
GEBRUIKT HET PRODUCT IN GEVAL VAN TWIJFEL NIET EN RAADPLEEG EEN ATEX-EXPERT! 
 
Technische specificatie: 
 
Kleur Hoogglans, reflecterend wit 
Materiaal Polyethyleen (PE) 
Breedte 90 of 60 cm 
Lengte 150 of 50 m 
Dikte  100 micron 
Smeltpunt 120°C 
Verwerkingstemperatuur Tussen 16°C en 27°C 
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Geleidingsvermogen Elektrisch niet-geleidend 
Verpakking Per rol in een doos 

- 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 8200 – Omschrijving: Dust Control 
Artikelnummer: 6860 – Omschrijving: Film4Booth 
 
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. De informatie over werk 
en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. 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. 
 
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 
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