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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 38700xx0 
 
Omschrijving: Colad Foam Schuurpads 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
De Colad Foam Schuurpads zijn flexibel en passen zich aan aan contouren, hoeken, lijsten en speciale 
vormen. Zo is een gladde afwerking van hoge kwaliteit gegarandeerd op moeilijk bereikbare plekken. 
 
Kenmerken en voordelen: 

• Past zich aan contouren, hoeken en lijsten aan 
• Garandeert een gladde afwerking van hoge kwaliteit op moeilijk bereikbare gebieden 
• Schuurdiepte en -patroon zijn consistent dankzij gelijkmatige schuurprestaties 
• Druk regulerende foam vermindert het risico op te diep schuren 
• De pads kunnen zowel nat als droog worden toegepast  
• De pads zijn te wassen en zijn herbruikbaar voor meerdere toepassingen 
• Gaan tot tien keer zo lang mee als conventioneel schuurpapier 

 
Industrie: 

• Auto-industrie 
• Bus- en vrachtwagenproductie  
• Scheepsbouw 
• Interieurbouw en keukens  

 
Toepassing: 

• Metaal, hout, kunststoffen en lakwerk 
• Contouren, hoeken, lijsten en speciale vormen 
• Kunststoffen vóór het aanbrengen van grondverf 
• Schuren tussen laklagen 
• Grondverfcoatings vóór het aanbrengen van vuller 
• Fijn schuren van vuller 
• Breng een matte afwerking aan op verf en vernis 

 
Ondergronden: 

• Grondverfvuller 
• Grondverfcoating 
• Oude verf 

 
Technische specificatie: 
 
Kleur Grijs 
Verpakkingseenheid 12 x 20 pads per doos 
Verpakking Doos van 20 pads 
Afmeting 115 mm x 140 mm (4.5 x 5.5 inches) 
Basis Zachte foam 
Korrel Aluminium oxide 
Beschikbaar in Art. nr. 38700100 – Foam Schuurpad Medium 

Art. nr. 38700180 – Foam Schuurpad Fine 
Art. nr. 38700220 – Foam Schuurpad Super Fine 
Art. nr. 38700280 – Foam Schuurpad Micro Fine 
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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. 
 
Geralateerde Colad producten: 
Artikelnummer: 9150 – Omschrijving: Viscose Sponzen 
Artikelnummer: 8035 – Omschrijving: Controlepoeder 
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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