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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 3680 
 
Omschrijving: Evo – MaxFlow Ondersteuningspad 
150 mm 96 gaten 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Hoogwaardige universele schuurpad. De ondersteuningspad heeft een diameter van 150 mm en heeft 96 
gaten voor een extreem goede stofafzuiging. Dit voorkomt dat de schuurschijf verstopt raakt en houdt je 
schuurschijf scherp en gaat daardoor langer mee. Geschikt voor pneumatische en elektrische 
schuurmachines (inclusief adapters en bouten). Kan worden gebruikt met alle soorten schuurschijven en 
alle gatenpatronen.  
 

Kenmerken en voordelen: 
 

• Extreem effectieve stofafzuiging: 
‑ De gaten hebben een sterke stofafzuiging, waardoor veel stof van het oppervlakte wordt 

verwijderd; 
‑ Voorkomt dat de schuurschijf verstopt raakt; 
‑ Houdt je schuurmiddelen scherp en gaan dus langer mee, zo gebruik je minder schuurschijven; 
‑ Schoner oppervlak; 
‑ Gezondere werkomgeving. 

 
• Perfect eindresultaat 
‑ Heeft een goede balans en geeft een gelijkmatig schuurbeeld. 
‑ Kan worden gebruikt met veel soorten schuurmachines. Het voldoet aan de parameters die 

worden aanbevolen door toonaangevende fabrikanten van schuurmachines. 
 

• Hoge prestaties & kwaliteit 
‑ Stabiele en constante prestaties onder alle omstandigheden, voor een gelijkmatig geschuurd 

oppervlak; 
‑ Kan worden gebruikt bij intensieve toepassingen. Bestand tegen hoge krachten en temperaturen. 

 
• Gemakkelijk in gebruik 
‑ Voor alle soorten schuurschijven en gatenpatronen (0 + 7 + 15 + multihole + net); 
‑ Klittenbandsysteem voor het snel wisselen van de schuurschijven; 
‑ Voor pneumatische en elektrische schuurmachines; 
‑ Klaar voor gebruik. Afstandsringen bouten voor de montage zijn inbegrepen; 
‑ Bevestigingsmaterialen: 

* Schuurmachines met 5/16” draad 
* Schuurmachines, Festool ETS elektrisch en LEX pneumatisch. M8 + witte adapter. 
 

Sectoren: 
• Autocarrosserie 
• Marine 
• Metaal 
• Decoratie en bouw 
• Hout 
• Etc. 
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Technische specificatie: 
 
Diameter 150 mm 
Dikte ± 9 mm 
Schroefdraad 5/16” + M8 (Multipad Montage voor 5/16”+ M8 Festool schuurmachines) 
Gewicht ± 125 g  
RPM Maximum 13.000 RPM 
Kleur Zwart 
Hardheid Medium 
Samenstelling Schroeven: staal 

Adapter: plastic; ijzeren inzetstuk, glasvezel 30%, nylon 70%. 
Ondersteuning: plastic; ijzeren inzetstuk, minerale vezels 50% nylon 50% 
Schuim: ER+EPDM+SBR 
Onderkant: Polyamide (Klittenbandsysteem) 

Opslag Aanbevolen 20°c. Minimaliseer blootstelling aan zon en hitte. Bewaar vlak. 
Veiligheid Gebruikte materialen zijn geclassificeerd als: niet-gevaarlijk 
Bevestiging Bevestiging: 5/16” draad. Wordt gebruikt voor pneumatische en elektrische 

schuurmachines.  
Bevestiging: M8. Wordt gebruikt voor Festool en ETS elektrische en LEX 
pneumatische excentrische schuurmachines. 

 
 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 3683 – Omschrijving:  Interface Pad Evo – MaxFlow 
Artikelnummer: 36810xxxx10 – Omschrijving: Schuurschijven Premium 8 + 6 + 1 gaten 
Artikelnummer: 3684 – Omschrijving: Fixing Kit Rupes 
 
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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