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Technisch informatieblad
Algemeen

Artikelnummer: 3500xxx0
Omschrijving: Waterproof Schuurvellen

Specificatie:
Colad Waterproof Schuurvellen voor het nat schuren van lakken. De Waterproof Schuurvellen verwijderen
eenvoudig krassen van gelakte oppervlakken. ‘Polijst’, na het verwijderen van de krassen, simpelweg het
oppervlak tot een hoogglansafwerking. Voor optimale schuurkwaliteit dankzij de met precisie
aangebrachte korrelcoating.
Kenmerken en voordelen:
• Extreem gelijkmatige oppervlakkwaliteit na het schuren dankzij de, met precisie geplaatste, korrel
en de hoge kwaliteit coating.
• Optimale schuurkwaliteit dankzij de met precisie aangebrachte korrelcoating.
• Zeer gladde afwerking dankzij het nauwkeurige korrelbindingssysteem.
Toepassing:
Voor het nat schuren van lakken. Oppervlakken van auto, andere voertuigen, etc.
Ondergronden:
Onder andere:
• Lak / verf
• Glas
• Steen / porselein
Industrie:
• Automotive
• Electronica
• Sieraden
Technische specificatie:
Kleur
Verpakking
Minimale besteleenheid
Afmeting
Korreltypes
Beschikbare grids
Artikelnummers

Zwart
Per 50 vellen in een hoes (behalve P2000; 25 vellen)
10 hoezen van 50 vellen (P2000; 10 x 25 vellen)
230 x 280 mm
P80 – P350; aluminiumoxide, half open
P400 – P3000; siliciumcarbide, gesloten
P80, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500,
P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000
35000080, 35000120, 35000150, 35000180, 35000220, 35000280,
35000320, 35000400, 35000600, 35000800, 35001000, 35001200,
35001500, 35002000, 35002500, 35003000
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Gerelateerde producten van Colad
Artikelnummer: 5425 – Omschrijving: Fijnstofmasker P2 met uitademventiel en koolstof
Artikelnummer: 8030 – Omschrijving: Controlespray
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
www.emm.com
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T +31(0)38 467 66 00
www.colad.nl

