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Technisch Informatieblad
Algemeen:
Artikelnummer: 9067xx (906709, 906712)
Omschrijving: Colad Nadenkit op rol

Specificaties:
Colad Nadenkit op rol is een verstevigd acrylaat tape met hoge en permanente kleefkracht. Bestand tegen
oplosmiddelen, chemicaliën, UV straling en hitte en geschikt om aan te brengen op een ruime variatie aan
ondergronden. Beschikbaar in twee varianten (9 mm en 12 mm) zodat u altijd de juiste maat voor uw afdichting
beschikbaar heeft. Ideaal voor het repareren van oude naden en lakvoorbereiding op autodeuren en naden.
Dicht naden op lakprojecten zoals auto’s, trucks en camperdeuren en hoeken snel en gemakkelijk.
Bespaar tijd door oude naden in een handomdraai te vervangen door nieuwe. Spuit het object, droog de lak en uw
project is klaar.
Kenmerken en voordelen:
• Ideaal om oude naadafdichtingen te vervangen bij autodeuren overgangen.
• Gemakkelijk in gebruik en snel aan te brengen
• Direct overspuitbaar, een primer is niet nodig
• Bespaart tijd t.o.v. vloeibare afdichtmiddelen
• Bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliën, UV straling en hitte
• Vlak materiaal dat gemakkelijk hecht aan gladde oppervlakken, gemakkelijk te vormen naar rondingen
• Flexibel dus gemakkelijk aan te brengen op deuren en hoeken
• Indien nodig; Gemakkelijk te verwijderen zonder resten achter te laten
Gebruik:
Het product kan aangebracht worden in naden om een permanente afdichting te creëren. Aanbrengen op een
voorbereid en ontvet oppervlak. Verwijder de beschermlaag na het aanbrengen, hierna is het product direct
overspuitbaar. Het is niet nodig een extra primer aan te brengen of andere voorbereidingen te treffen voor een
perfecte hechting.
Technische specificaties:
Kleur
Rol lengte
Diameter (Ø) rol
Rol breedte
Gewicht rol
Verpakkingshoeveelheid
Bewaaradvies
Houdbaarheid
Producteigenschappen:

Wit
9m
14 cm
906709 - 9 mm
906712 - 12 mm
906709 - 100 g
906712 - 131 g
906709: Per 1 rol / 140 rollen per doos
906712: Per 1 rol / 100 rollen per doos
Bewaren bij een temperatuur tussen 20-25 graden Celsius.
Eén jaar na uitleverdatum wanneer bewaard bij 22°C (72°F) en 50%
luchtvochtigheid.

Basislaag: Acryl schuimbasis in doorzichtige uitvoering
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Beschermlaag: Kraftpapier
Kleeflaag: Hoge Kleefkracht Acrylaat (op oplosmiddel basis)
Laagdikte: 0.5 mm en 1 mm (+/- 0.05 mm)
Breedte: 9 mm en 12 mm (+/- 1 mm)
Lengte: 9 m (+/- 0.1 m)
Beschermlaag (te verwijderen)

Acryl Schuimbasis

Kleeflaag

Prestaties:
Afpelhechting: PSTC-3 2.8 kg / 25 mm
Kleefkracht: PSTC-7 over 72 uur met 2 kg op 25 mm x 25 mm bij 25°C
Trekkracht: Meer dan 50 kg / 25 mm x 25 mm
Hittebestendigheid: PSTC-9 over 24 uur met 1 kg op 25 mm x 25 mm bij 80°C
Maximale temperatuur bestendigheid: -40°C to 170°C
Aanbreng temperatuur: -10°C to 150°C
Gerelateerde producten:
Art.nr. 53200x – Omschrijving: Polyester Voorbereidingshandschoenen
Meest gestelde vragen:
1. Moet ik een primer gebruiken voor ik lak aanbreng?
Nee, wanneer de nadenkit is aangebracht kunt u direct de lak aanbrengen.
2. Hoe verwijder ik de nadenkit?
Wanneer u voorzichtig aan het tape trekt kunt u de nadenkit gemakkelijk verwijderen.
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.
Ontwikkeld door:
EMM International BV
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland
www.emm.com
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