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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 38700xx0 
 
Descrição: Esponjas de lixar               
                    
 
 
  

 

 

Especificação: 
Esta esponjas de lixar Colad é flexível e adaptável a contornos, curvas, perfis e formatos especiais. Esta 
assegura um acabamento de elevada qualidade e uniforme em locais de difícil acesso. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

• Adaptável a contornos, curvas e perfis 
• Assegura um acabamento de elevada qualidade e uniforme em locais de difícil acesso. 
• Profundidade e padrões de riscos consistentes devido a um desempenho abrasivo consistente 
• Esponja de compensação da pressão, reduz o risco de lixar em excesso. 
• As esponjas podem ser aplicadas a húmido ou a seco 
• As esponjas são laváveis e reutilizáveis para várias aplicações 
• Pode alcançar dez vezes o tempo de vida útil de uma lixa convencional 

 
Indústria: 

• Automóvel 
• Fabrico de autocarros e camiões 
• Marítimo 
• Interiores de edifícios e cozinhas 

 
Aplicação: 

• Metal, madeira, plástico e pintura 
• Contornos, extremidades, perfis e formatos especiais 
• Plásticos antes da aplicação de primário ou verniz 
• Lixagem entre vernizes 
• Revestimento primário antes da aplicação de massa de enchimento 
• Lixagem inicial da massa de enchimento 
• Aplique um acabamento mate em pinturas e vernizes 

 
Intervalo do substrato: 

• Massa de enchimento de primário 
• Primário 
• Pintura antiga 

 
Especificações técnicas: 
 
Cor Cinzento 
Conteúdo 12 esponjas em caixa 
Unidade de embalagem 12 x 20 Esponjas em Caixa 
Tamanho 115 mm x 140 mm 
Parte de trás Esponja suave 
Grãos Óxido de alumínio 
Disponível em Art. n.° 38700100 – Esponjas de lixar Medium 

Art. n.° 38700180 – Esponjas de lixar Fine 
Art. n.° 38700220 – Esponjas de lixar Super Fine 
Art. n.° 38700280 – Esponjas de lixar Micro Fine 
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Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 9150 – Descrição: Esponjas de viscose 
Código artigo: 8035 – Descrição: Guia de lixagem em pó 
 
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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