
 
     

 
 
 
Technisch Informatieblad   

 
6860_NL_NL;Colad_TDS_Film4Booth_v2.docx pagina 1 

Vervaardigd: 14-3-2012 
Laatste wijziging: 5-3-2018 

   Aantal pagina's: 2 

 

Algemeen  
 
Artikelnummer:             6860 
 
Productomschrijving:   Colad Film4Booth 
 

 
Specificatie  
 

- Soort:    4-laags Oppervlakte beschermfolie 
- Materiaal:   Polypropylene (PP) (Antistatisch) 
- Smeltpunt:             120°C 
- Kleur:    transparant 
- Breedte:   circa 90 cm 
- Dikte:              220 micron 
- Lengte:    84 meter 
- Verwerkingstemperatuur: Tussen 15 en 40°C. 
- Verpakking:   Per rol in een doos, inclusief 6 rollen tape. 

 
Opmerkingen  
 

- 4-laags zelfklevende, doorzichtige plastic beschermfilm voor spuitcabines.  
- Één rol is ruimvoldoende om één standaard spuitcabine volledig te beplakken. 
- Kleine vouwen en bobbels hebben geen effect op de werking van het product. 
- De folie is verfhechtend. 
- Na 250 doorgangen of 3 maanden folielaag verwijderen. 
- Na verwijderen oude folie laag, nieuwe tape aanbrengen rondom folieranden. 
- Perfect te combineren met Colad Antidust (814x) voor optimale stofbinding. 
- Makkelijk te verwijderen zonder lijmoverdracht op de wanden.  
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ATEX 
 
Bescherm uw spuitcabinewanden 1 jaar lang met deze 4-laagse beschermfolie! Elke laag gaat gemiddeld 
250 spraybeurten/3 maanden mee en moet dan worden verwijderd. U trekt de bovenste laag los zodat er 
een nieuwe, schone laag tevoorschijn komt. Vervolgens hoeft u alleen de randen opnieuw af te tapen. 
Rol: 90 cm x 84 m (inclusief 6 rollen tape). 
 
Film4Booth is geschikt om gebruikt te worden op de muren van een spraybooth, en is getest / 
gecertificeerd volgens norm EN 60079-0: 2011, waarin de algemene eisen worden gesteld voor de 
constructie, het testen en markeren van elektrische apparatuur en ex-componenten die bedoeld zijn om te 
dienen in de explosieve atmosferen. 
 
Colad Film4Booth kan worden gebruikt in overeenstemming met ATEX normatieve 2014/34 / EU 
(vervanging van de oude ATEX norm 94/9 / CE) en is geschikt voor explosiegroepen, dit is getest volgens 
norm EN 60079-0 : 2011). 
 
Explosieve gassen & damp  Zone 1 & zone 2  Explosiegroep IIA 
Explosief stof    Zone 21 & zone 22  Explosiegroepen IIIA - IIIB - IIIC 
 
PTB laboratorium bevestigt dat Film4Booth veilig kan zijn op de muren van spuitcabines, in atmosferen die 
explosieve oplosmiddelen bevatten. Film4Booth is niet toegestaan voor het maskeren van producten in de 
spraybooth, of om het op de vloer te plaatsen. 
 
Gerelateerde producten 
 
Art.nr. 6880     Film4Booth Tape (6 rollen tape)   
Art.nr. 6900     Folie dispenser 
Art.nr. 6950     Folie Applicator 
Art.nr. 2070     Magnetische Foliesnijder  
Art.nr. 9105     Plastic Spatels   
 
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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