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Installeer de Snap Lid®
adapter, geschikt voor het
spuitpistool model met sleutel
22 voor een vaste zekering
van de adapter. Hou de
adapter geïnstalleerd op het
spuitpistool.

Meng de lak in de Colad
mengbeker, met de Turbomix
Paintsaver®, voordat het Snap
Lid® deksel erop geplaatst wordt.
Lak mengen met de Turbomix
Paintsaver® versnelt het proces,
vermindert lakverspilling en
garandeert een perfect resultaat!

Plaats de Snap Lid® deksel op de
mengbeker. Begin vanaf de ventiel
kant schuin op de mengbeker.
Druk het deksel met beide duimen
rondom sluitend naar beneden,
totdat de het deksel gesloten
is met de mengbeker (er is een
duidelijk ‘snap’ te horen).

Plaats het spuitpistool
op de Snap Lid® deksel,
door deze te draaien,
totdat deze voelbaar
vast zit.

OnlyColad!

Draai het spuitpistool
met de Snap Lid® om
en sluit deze aan op de
luchtslang.

Beweeg het spuitpistool
voor- en achteruit om
een eventuele luchtbel te
verwijderen tussen de filter
en adapter.

Bij het openen van het
spuitpistool wordt het
unieke systeem van
Snap Lid® geactiveerd.

Wanneer het spuiten klaar is,
draai het systeem op de kop en
trek aan het spuitpistool hendel
om de lak terug te laten vloeien
in de mengbeker, knijp eventueel
voorzichtig in de mengbeker. Haal
het Snap Lid System® los en maak
het spuitpistool schoon.

Snap Lid System®
Handleiding

HERVULLEN
Haal het spuitpistool los. Trek via de uitstaande lip de deksel voorzichtig
omhoog. Vul de mengbeker en sluit af met de deksel.

BEWAREN
De Snap Lid® deksel kan tijdelijk afgesloten worden met de rode Snap Lid®
afdichtdopjes om eventuele vervuiling te voorkomen. Ook zijn zwarte Colad
mengbeker deksels beschikbaar voor het afsluiten van de mengbekers met
ongebruikte lak, voor langdurige opslag.

BESCHIKBAAR IN VIER VARIANTEN
Geschikt voor alle soorten lak:
Wit - 90 micron – Blanke lak
Blauw – 130 micron – Lak op waterbasis
Groen – 190 micron – Lak op oplosmiddelbasis
Rood – 280 micron – Primer

TURBOMIX PAINTSAVER®
Perfecte consistentie en pigmentvermenging zijn cruciaal voor
een strak eindresultaat. Lak mengen met de Turbomix Paintsaver®
versnelt het proces, reduceert de lakverspilling en garandeert een
perfect resultaat!
BREEK
(VOOR HET ROEREN)

OM LAK EN
PIGMENT
TE BESPAREN

ONTWIKKELD
VOOR DE
BESTE
VERMENGING

GESCHIKT VOOR
ALLE SOORTEN
MENGBEKERS

CONSISTENTE FLOW EN OPTIMAAL LAKVERBRUIK
Het Snap Lid System® is zo ontwikkeld dat deze met alle lakken en conventionele
spuitpistolen te gebruiken is. Het systeem zorgt tevens voor een optimaal verbruik
zonder lakverspilling.

Colad creëert unieke mogelijkheden voor eindgebruikers, met een focus op
het behalen van het optimale eindresultaat op de meest efficiënte en effectieve manier. Colad draagt bij aan het werkplezier, efficiëntie, duurzaamheid,
professionaliteit en winstgevendheid. Colad, inventing more!
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