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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 6860 
 
Nazwa: Film4Booth               
                    
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja: 
Przezroczysta, zabezpieczająca, samoprzylepna folia, którą można stosować w celu zamaskowania ścian 
kabiny. Zabezpiecza ściany przed pyłem lakierniczym (overspray) łatwo się zdejmuje poprzez odklejanie 
kolejnych warstw jedna po drugiej, gdy będą zanieczyszczone. 
 
Cechy i korzyści: 

‑ Utrzymuje czystość ścian 
‑ 4 warstwy zapewniające dłuższy czas ochrony 
‑ Może być naklejana na lampy i okna 
‑ Łatwo się zdejmuje poprzez odklejanie warstw 
‑ Zapewnia przyczepność lakieru 
‑ Łatwa do nałożenia 

 
Zastosowanie:  
Wygładzić kabinę przy pomocy krążków ściernych na rzep P320 w przypadku kabin używanych lub P800 w 
przypadku nowych kabin lakierniczych. Upewnić się, że kabina po wygładzaniu jest wolna od kurzu i pyłu. 
Użyć ściereczek pyłochłonnych z dzianiny i spryskiwacza ciśnieniowego ze środkiem odtłuszczającym lub 
płynem do mycia szkła (nie do usuwania silikonu!). 
 
Certyfikaty: 
Atest/certyfikat zgodności z normą EN 60079-0:2011.  
 
Specyfikacja techniczna:  
 
Materia Polipropylen (PP) 
Kolor Przeźroczysty 
Szerokość ± 90 cm 
Grubość 220 mikronów 
Długość 84 m 
Temperatura topnienia 120°C 
Temperatura aplikacji Pomiędzy 15°C a 40°C 
Opakowanie Rolka w pudełku zawierającym 6 rolek taśmy 
Wydajność 1 rolka = 75.6 m² 
Liczba warstw 4 warstwy w 1 (wszystkie warstwy są ponumerowane) 
Metoda aplikacji Ręcznie przy użyciu aplikatora i dozownika 
Zastosowanie Ściany kabiny lakierniczej 
Lepki Nie 

- 
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ATEX 
Folia Colad Film4Booth nie przewodzi elektryczności. Aby określić, czy Film4Booth nadaje się do 
stosowania w konkretnym obszarze roboczym ATEX, użytkownik zobowiązany jest rozpoznać i ocenić 
ryzyko związane z używaniem tego produktu w danym procesie, zgodnie z dyrektywą ATEX 99/92/WE. 
 
Folia Colad Film4Booth jest testowana zgodnie z normami EN 60079-0 i EN 60079-32-1 i może być 
stosowana na ścianach kabin lakierniczych, w strefach 1 i 2 dla grupy gazów IIA oraz w strefie 20-21-22 
dla grup pyłów IIIA – IIIB – IIIC, w procesach, w których dostępne są ręczne źródła ładunków 
elektrostatycznych. W procesach, w których dostępne są silne źródła ładunków elektrostatycznych (np. 
powlekanie elektrostatyczne), proces może być przeprowadzany tylko w odległości >100 cm od folii 
Film4Booth. 
 
# Ponieważ folia Film4Booth nie przewodzi elektryczności, nie nadaje się do stosowania na podłodze w 
strefie ATEX (strefa 0-1-2 / 20-21-22). 
## Folii Film4Booth nie należy używać do maskowania obiektów. 
### Użytkownik powinien zawsze ustalać i oceniać, czy produkt Film4Booth stwarza zagrożenia w jego 
procesie. Obowiązkiem użytkownika jest spełnienie wymagań określonych w dyrektywie ATEX 99/92/WE 
oraz stwierdzenie, czy Film4Booth można bezpiecznie stosować w tym procesie. 
#### Do oceny ryzyka w strefie ATEX dopuszcza się tylko osoby z wystarczającą wiedzą na temat 
dyrektywy 99/92/WE. 
 
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NIE WOLNO UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU I TRZEBA SKONSULTOWAĆ 
SIĘ Z EKSPERTEM ATEX! 
 
Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 6880 – Nazwa: 3 rolki tasmy 
Numer artykułu: 6900 – Nazwa: Podajnik do folii 
Numer artykułu: 6950 – Nazwa: Aplikator do folii 
Numer artykułu: 2070 – Nazwa: Magnetyczny nóż do folii 
Numer artykułu: 9105 – Nazwa: Szpachelki plastikowe 
 
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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