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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 000471 
 
Nazwa: Pojemnik na odpady z lakierów łatwy dostęp-    
           manualny                    
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja: 
Specjalne wodoodporne pojemniki na odpady z 2 komorami na niewykorzystany lakier i rozpuszczalniki. 
Niewykorzystany lakier i rozpuszczalniki można umieścić w pojemniku do góry dnem i zamknąć pojemnik. 
Ciecze spłyną do dwóch różnych puszek pod spodem. Niebezpieczne opary zostaną usunięte z pojemnika 
przewodem wyciągowym. To doskonałe rozwiązanie na niewykorzystany lakier z puszek, kubków itp.  
 
Cechy i korzyści: 

‑ Stal nierdzewna 
‑ Niebezpieczne opary zostaną usunięte z pojemnika przewodem wyciągowym 
‑ 2 komorami 
‑ Możliwość użycia puszek na odpady 

 
Certyfikaty: 
Pojemnik spełnia normy i przepisy ochrony środowiska. 
 
Specyfikacja techniczna:  
 
Materiał Stal nierdzwena 
Jednostka opakowania 1 sztuka 
Rozmiar jednostki 124 x 90 x 60 cm 
Wysokość robocza 120 cm 
Punkt odciągu Ø 80 mm (montowany po lewej lub prawej stronie 

obudowy) 
Zalecana pojemność odciągu Minimum 100 m³/h 
Możliwość użycia puszek na odpady 2 x 30 L (brak w zestawie) 
Waga 50 kg 

- 
Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 000473 – Nazwa: Myjka do lakierów konwencjonalnych HR 2000 
Numer artykułu: 000460 – Nazwa: Stoły ze stali nierdzewnej 
Numer artykułu: 000469 – Nazwa: Pojemnik na odpady 
Numer artykułu: 000468 – Nazwa: Stół pod wagę 
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Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się 
z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami 
producenta oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do 
uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia 
pozostają poza kontrolą EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie 
przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                              www.hamach.com.pl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emm.com/
http://www.hamach.com.pl/

