
3650xxxx10_NL_NL;Colad_TDS_Sanding_Disc_Premium pagina 1 

 
 

Technisch informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 3650xxxx10 
 

Omschrijving: Schuurschijven Premium 
                    6 + 1 gaten 

 

 

  

 

 

Specificatie: 

Hoogwaardig schuurvermogen, uitermate geschikt voor schuurmachines die tijdens alle fases van het 
reparatieproces op hoge snelheid werken. Geschikt voor reparaties aan autocarrosserie en de marine 

sector voor schuren, lak, grondverf en plamuur. Ook geschikt voor de metaal-, decoratieve en houtsector. 
 

De scherpe en harde aluminiumoxide korrels zijn specifiek gemaakt om snelle snijresultaten met een hoge 

materiaalafname te genereren.  
 

De unieke ontwikkelde coatingtechnologie voorkomt het accumuleren van deeltjes in het schuurresultaat, 
waardoor het een langere houdbaarheid heeft en een consistente afwerking van hoge kwaliteit genereert. 

 
Kenmerken en voordelen: 

• Hoogwaardige, beschilderbare afwerking 
Het creëren van een beschilderbare en gelijkmatige afwerking. 

• Verhoogt de productiviteit 

Agressieve snijprestaties, efficiënter werken. 

• Duurzaam, bestand tegen vervuiling 

Behandeld om stofaccumulatie te voorkomen. Resultaat: duurzaam en een hoogwaardige 
afwerking. 

• Snelle en consistente prestatie 

Schuurprestaties op hoge snelheid, vanaf het begin tot aan het eind van de levensduur van de 
schijf.  

• Minder stof 

Het gatenpatroon creëert een goede stofopname en zorgt voor een gezondere werkplaats. 

 
Toepassing: 

• Met een machine op hoge snelheid schuren, tijdens alle fases van het reparatieproces. 

• Bijvoorbeeld: het schuren van lak, grondverf, plamuur, het verwijderen van oude laklagen, 

afwerking.  
 

Beschikbare varianten: 
 

Artikelnummer Grofte Aantal  Artikelnummer Grofte Aantal 

3650004010 P40 50 schijven  3650024010 P240 100 schijven 

3650006010 P60 50 schijven  3650028010 P280 100 schijven 

3650008010 P80 100 schijven  3650032010 P320 100 schijven 

3650010010 P100 100 schijven  3650036010 P360 100 schijven 

3650012010 P120 100 schijven  3650040010 P400 100 schijven 

3650015010 P150 100 schijven  3650050010 P500 100 schijven 

3650018010 P180 100 schijven  3650080010 P800 100 schijven 

3650022010 P220 100 schijven  3650150010 P1500 100 schijven 

 
Substraten: 

• Metaal 

• Lak 

• Verwijderen van oude laklagen 

 

Datum eerste versie: 01-09-2017 

Datum laatste versie: 01-09-2019   

 Aantal pagina's: 2 



 

3650xxxx10_NL_NL;Colad_TDS_Sanding_Disc_Premium pagina 2 

 

• Schuren van laklagen 

• Plamuur 

• Grondverf 

• Kunststof 

• Vulmateriaal 

• Hout 

• Fineer 

• Glasvezel 
 

Sectoren: 

• Reparaties aan autocarrosserie 

• Voertuigproductie 

• Scheepsbouw 

• Metaal 

• Decoratie en constructive 

• Hout 
 

Technische specificatie: 
 

Diameter 150 mm 

Basismateriaal D-papier / C-papier 

Korrel Aluminiumoxide 

Hechting Hars over hars 

Coating Semi-open 

Kleur Goud 

Applicatie op de pad Klittenband (Hook & Loop, te gebruiken met 150 mm pads) 

 
 

Gerelateerde producten van Colad 

Artikelnummer: 3800xx00 – Omschrijving: Scuff vellen 
Artikelnummer: 3680xxxx10 – Omschrijving: Schuurschijven Premium 8 + 6 + 1 gaten 

 

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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