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Technisch informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 4000  
                        

 
Omschrijving: Colad Undercoating M40 - Zwart 

                    

 

 

  

 

 

 
 

Specificatie:  

De Undercoating M40 is een duurzame corrosie werende coating op basis van bitumen. De undercoating 
heeft een aantal geluiddempende effecten en biedt een duurzame bescherming van het chassis van 

bijvoorbeeld auto 's, vrachtwagens en touringcars. Na het drogen blijft het een sterke, hechtende laag 

achter die bestand is tegen verschillende klimaten en steengruis. 

 
Functies en voordelen: 

• Bewezen duurzaamheid; 

• Produceert geen spuitnevel bij aanbrengen; 

• Geluidsdempende eigenschappen; 

• Gaat op verticale oppervlakken niet druipen. 
 

Toepassing:  

• Te gebruiken als corrosiebescherming voor bijvoorbeeld chassis, wielkasten en 

zijbeschermingsplaten van auto 's, vrachtwagens en touringcars in: 

• Automotive industrie; 

• Bus- en touringcar-bouw; 

• Aanhangwagenbouw; 

• Garages, werkplaatsen; 

• Carrosserieherstellers 

 
Substraten: 

Hecht goed (zonder voorbehandeling) op een breed scala aan schone, droge, stof- en vetvrije 

ondergronden. Het is raadzaam om een hechtingstest uit te voeren voordat u begint. 
 

Voorbereiding en toepassing: 

• Schudden voor gebruik.  

• De te behandelen oppervlakken moeten schoon, droog en roest-, stof- en vetvrij zijn.  

• Kan worden aangebracht met een Undercoating Spray Gun met een luchtdruk van 3-4 bar. 

• Opnieuw coaten zonder uitlopers. 

• Houd er rekening mee dat dit een niet-overspuitbare coating is! 

• Optimale spuitafstand: 30 cm 

• Bespuit het oppervlak tot de laagdikte is bereikt. Als er meer lagen gewenst zijn, is het raadzaam 
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om de lagen ertussen te laten drogen. De Undercoating M40 kan er zonder schuren worden 

opgespoten en druppelt niet. Verontreinigde oppervlakken en vuile apparatuur kunnen eenvoudig 
worden gereinigd in "originele” staat met oplosmiddelen. 

• Aanbevolen applicatietemperatuur tussen 15°C en 25°C. 

• Reiniging van verontreinigde oppervlakken en apparatuur: in ‘originele' staat met oplosmiddelen. 

 
Technische specificatie: 

 

Kleur zwart 

Verpakking Blik van 1 L met spuitaansluiting 

Verpakkingseenheid Doos van 12 x 1 L 

Houdbaarheid 2 jaar (bewaren tussen 10°C en 20°C) 

Gebruik ± 0.6 kg/m2 ≈ ± 0.6 L/m2 ± 600 μm natte laag 

Basismateriaal Bitumen, oplosmiddelen en vulmiddelen 

Consistentie Vloeistof, goed bestand tegen ‘zakken’ 

Uithardingsmethode Uitstoot van oplosmiddel 

Soortelijke dichtheid (20 °C), DIN 51757 Ca. 1.02 kg/L 

Temperatuurbestendigheid -25°C tot +80°C 

Bestand (20°C), uitgehard Water, zoutspray, olie, zachte basen en zuren 

Droog bij aanraking (20°C, 65% RV) Ca. 120 min. (± 600 μm nat) 

Volledig droog (20°C, 65% RV) Ca. 5 uur (± 600 μm nat) 

Geforceerd drogen (60°C) Ca. 45 min. (± 700 μ nat) 

Zoutsproeitest (DIN 50021) Tot 1000 uur, Ri 0 bij 400 μm droge laag 

Grindtest (SAE-J400-methode) 6A – 6B bij 350 μ droge laagdikte 

Buigtest (DIN 53152, +70°C) Geen scheuren, geen verlies van hechting 

Buigtest (DIN 53152, -30°C) Geen scheuren, geen verlies van hechting 

Reiniging met Oplosmiddel (vers), mechanisch (uitgehard) 

Hechtingstest (DIN 53151) Gt 0 op diverse metalen oppervlakken, pvc 

Verdunner Oplosmiddel 

Vaste inhoud (DIN 53216)  

(3 uur bij 120°C) 

Ca. 60% 

 

 
Gerelateerde Colad-producten 
Artikelnummer: 90672674 - Beschrijving: Colad-Undercoating Pistool Verstelbaar 

 

Bewijs van afstand 

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 

gebruiker om de informatie van het technisch informatieblad te lezen, te begrijpen en toe te passen. De 
informatie over arbeids- 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 bestemd voor professioneel gebruik. De noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 
moet 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                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.co/

