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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 3500xxx0 
 
Descrição: Colad Folhas lixa de água               
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
Folhas lixa de água para lixagem a húmido de pinturas. As lixas removem os riscos da superfície pintada. 
Depois de romover os risicos, basta polir a superfície para obter um brilho elevado. Para uma qualidade de 
lixagem ideal, alcançada devido ao grão revestido de elevada precisão.  
 
Funcionalidades e benefícios: 

• Qualidade de superfície extremamente uniforme após a lixagem, devido ao grão aplicado com 
precisão e revestimento de elevada qualidade. 

• Qualidade de lixagem ideal, alcançada devido ao grão revestido de elevada precisão. 
• Acabamento muito suave devido a quantidade reduzida de riscos causados pelo sistema de 

ligamento por grão de elevada precisão. 
 
Aplicação: 
Para lixagem a húmido de pinturas. 
 
Intervalo do substrato: 
Entre outras coisas: 

• Verniz de tinta 
• Vidro 
• Pedra / porcelana 

 
Setor industrial: 

• Automóvel 
• Eletrónica 
• Jóias 

 
Especificações técnicas: 
 
Cor  Preta 
Embalagem Por 50 lixas numa manga  (Excetot P2000: 25 lixas). 
Quantidade minima de 
pedidos 

10 x mangas de 50 folhas (P2000: 10 x 25 lixas). 

Dimensão 230 x 280 mm 
Tipos de grãos P80 – 360 Óxido de alumínio, semi aberto 

P400 – 2000 Carboneto de silíciom, fechado 
Grãos disponíveis P80, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, 

P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000 
Números de artigo 35000080, 35000120, 35000150, 35000180, 35000220, 35000280, 

35000320, 35000400, 35000600, 35000800, 35001000, 35001200, 
35001500, 35002000, 35002500, 35003000 
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Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 5425 – Descrição: Mascara para partículas P2 com válvula e carvão ativo 
Código artigo: 8030 – Descrição: Guía de lixagem 
 
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.pt. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. 
As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e 
verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM 
International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos 
produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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