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Technisch informatieblad  

 
 

  

Algemeen 
 
Artikelnummer: 9113 + 9114 
 
Omschrijving: Colad Antistatische Hogedrukslang  
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
De Colad Antistatische Hogedrukluchtslang is ontwikkeld om te gebruiken als duurzame oplossing voor 
pneumatisch elektrisch gereedschap. De slang is siliconenvrij en daarom geschikt voor 
verfspuittoepassingen. Vanwege de antistatische eigenschappen (weerstand <104 Ω) voorkomt hij 
statische ontladingen en is hij ook geschikt voor gebruik in lakprocessen die mogelijk explosieve 
atmosferen genereren.  
 
De Colad Antistatische Hogedrukluchtslang is voorzien van metermarkeringen. Deze markering helpt bij 
het meten en snijden. Hij is uitstekend geschikt voor gebruik in een spuitcabine. De slang weegt weinig 
maar is uiterst sterk. Het product is verpakt in een unieke, zelfdoserende doos voor gebruiksgemak en 
hygiëne.  
 
De Colad Antistatische Hogedrukluchtslang is verkrijgbaar in twee verschillende maten.  
 
Antistatische Hogedrukslang 100 m 
Art. nr. 9113 
Binnendiameter: 8 mm 
Buitendiameter: 12 mm 
Verpakking: Per doos een rol van 100 m 
 
Antistatische Hogedrukslang 60 m 
Art. nr. 9114 
Binnendiameter: 10 mm 
Buitendiameter: 15 mm 
Verpakking: Per doos een rol van 60 m 
 
Technische specificatie: 
 
Kleur Blauw/geel 
Materiaal Thermoplastisch rubber (PU/TPR) met polyester versterking. De 

binnenlaag is van polyurethaan 
Bijzonderheden Siliconenvrij. 
Werkdruk 20 bar 
Barstdruk 60 bar 
Elektrische weerstand <104 Ω 
Verpakking In een unieke doos met opening in het midden 

- 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 9119 – Omschrijving: Slangschaar 
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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 
 

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