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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 38700xx0 
 
Nazwa: Gąbki ścierne 
                    
 
 
  

 

 

Specyfikacja: 
Niniejsza gąbki ścierne Colad elastycznie dopasowuje się do konturów, łuków, profili i kształtów 
specjalnych. Zapewnia to jednorodność i wysoką jakość wykończenia w trudno dostępnych miejscach. 
 
Cechy i korzyści: 

• Nadaje się do konturów, łuków i profili 
• Zapewnia jednorodność i wysoką jakość wykończenia, także w miejscach trudno dostępnych 
• Dzięki stałej wydajności ścierania uzyskuje się jednolity deseń i stałą głębokość rys 
• Gąbka równomiernie rozkłada siłę nacisku i zmniejsza ryzyko nadmiernego zeszlifowania 
• Gąbek można używać zarówno na sucho, jak i na mokro 
• Gąbki nadają się do wielokrotnego użytku, można je prać 
• W porównaniu do tradycyjnego papieru ściernego czas używania wydłuża się nawet 

dziesięciokrotnie 
 
Przemysł: 

• Przemysł samochodowy 
• Produkcja autobusów i ciężarówek 
• Przemysł morski 
• Wnętrza budynków i kuchnie 

 
Zastosowanie:  

• Metale, drewno, tworzywa i powierzchnie lakierowane 
• Kontury, krawędzie, profile i kształty specjalne 
• Tworzywa przed nałożeniem podkładu 
• Szlifowanie między nakładaniem kolejnych warstw lakieru 
• Warstwy podkładu przed nałożeniem wypełniacza 
• Szlifowanie wykończeniowe wypełniacza 
• Matowe wykańczanie farb i lakierów 

 
Zakres podłoży: 

• Wypełniacz do podkładu 
• Warstwa podkładu 
• Stara farba 

 
Specyfikacja techniczna:  
 
Kolor Szary 
Opakowanie 20 szt. w kartonie 
Jednostka opakowania 12 x 20 szt. 
Wymiary 115 mm x 140 mm 
Gąbka Miękka pianka 
Ziarna Tlenek glinu 
Dostępne w Nr art. 38700100 - Gąbki ścierne Medium 

Nr art. 38700180 - Gąbki ścierne Fine 
Nr art. 38700220 - Gąbki ścierne Super Fine 
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Nr art. 38700280 - Gąbki ścierne Micro Fine 
 
 
Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 9150 – Nazwa: Colad Gąbki wiskozowe 
Numer artykułu: 8035 – Nazwa: Colad Puder kontrolny 
 
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.co. 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 
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