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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 8035 
 
Omschrijving: Controlepoeder 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Colad Controlepoeder helpt een perfecte afwerking te realiseren door imperfecties te markeren op 
oppervlakken van plamuur of grondverf. Het spoort krassen op als gevolg van schuren zodat ze eenvoudig 
kunnen worden gevonden en verwijderd, waardoor u efficiënter zult werken. Speciaal ontworpen guide 
coat voor schuurcontrole voor gebruik op oppervlakken met plamuur of grondverf. 
 
Kenmerken en voordelen: 

• Eenvoudig op het oppervlak aan te brengen met de bij ieder product bijgevoegde applicator. 
• Onmiddellijke detectie van imperfecties. 
• Geen droogtijd. 
• Kan worden gebruikt voor droog en nat schuren. 

 
Toepassing: 
Op oppervlakken met plamuur of grondverf 
 
Technische specificatie: 
 
Kleur Zwart 
Inhoud 100 gram per stuk 
Verpakkingseenheid 12 stuks per doos 
Houdbaarheid 2 jaar in droge omstandigheden 

 
 

Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 8030 – Omschrijving: Controlespray 
Artikelnummer: 9300 – Omschrijving: Easy2Check® 
 
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 
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