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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 3500xxx0 
 
Nazwa: Colad Lakier kontrolny w spray’u               
                    
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja: 
Wodoodporny papier ścierny w arkuszach Colad do szlifowania powłok lakierniczych na mokro. Papier 
ścierny usuwa z lakierowanej powierzchni wszelkie zarysowania. Po usunięciu zarysowań wystarczy 
wypolerować powierzchnię na wysoki połysk. Do zastosowań wymagających optymalnej jakości 
szlifowania, którą uzyskuje się dzięki precyzyjnie nałożonemu ziarnu.  
 
Cechy i korzyści: 

- Wyjątkowo jednorodna jakość powierzchni po szlifowaniu dzięki precyzyjnie rozmieszczonemu 
ziarnu i wysokiej jakości powlekania. 

- Optymalna jakość szlifowania uzyskiwana dzięki precyzyjnie nałożonemu ziarnu. 
- Bardzo gładka powierzchnia końcowa dzięki mniejszej liczbie zarysowań zredukowanej przez 

system precyzyjnego łączenia ziarna. 
 
Zastosowanie:  
Do szlifowania powłok lakierniczych na mokro. 
 
Zakres podłoży: 
Między innymi: 

- Lakier 
- Szkło 
- Kamień/porcelana 

 
Branża: 

- Przemysł samochodowy 
- Przemysł elektroniczny 
- Biżuteria  

 
Specyfikacja techniczna:  
 
Kolor Czarny 
Zawartość 50 arkuszy w opakowaniu (Z wyjątkiem P2000: 25 arkuszy). 
Minimalne zamówienie 10 x rękawy po 50 arkuszy (P2000: 10x25 arkuszy). 
Rozmiar 230 x 280 mm 
Rodzaje ziarna P80 – 360 Tlenek glinu, półotwarty 

P400 – 2000 Węglik krzemu, zamknięty 
Dostępne ziarnistości P80, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, 

P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000 
Numery artykułów 35000080, 35000120, 35000150, 35000180, 35000220, 

35000280, 35000320, 35000400, 35000600, 35000800, 
35001000, 35001200, 35001500, 35002000, 35002500, 35003000 
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Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 5425 – Nazwa: Colad Jednorazowa maseczka przeciw drobnym pyłom z zaworkiem i 
aktywnym węglem 
 
Numer artykułu: 8030 – Nazwa: Lakier kontrolny w spray’u 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.com.pl. 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.colad.com.pl 
 

 

http://www.colad.com.pl/
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