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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 6860 
Descrição: Film4Booth 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
Película autocolante transparente e protetora, que pode ser aplicada para isolar as paredes da sua 
cabina.Protege as paredes do excesso de pulverização e remove-se facilmente descolando as capas, uma 
a uma, quando estiverem contaminadas. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Mantém as paredes limpas 
‑ 4 capas para um período de proteção mais prolongado 
‑ Pode ser aplicada sobre luzes e vidros 
‑ Remove-se facilmente descolando cada capa 
‑ Tratada com aderência de tinta 
‑ Fácil de aplicar 

 
Aplicação: 
We advise to make sure the cabin walls are dust-free and degreased. If any residue of old material is 
present on the cabin walls; remove with P320 and/or P800 and clean the cabin walls afterwards (degrease 
+ dust removal). 
 
Certificados: 
Testada/certificada pela norma EN 60079-0:2011  
 
Especificações técnicas: 
 
Material Polipropileno (PP) 
Cor Transparente 
Largura ± 90 cm 
Espessura 220 micron 
Comprimento 84 m 
Temperatura de fusão 120°C 
Temperatura de aplicação Entre 15°C e 40°C 
Embalagem Pr rolo, numa caixa, incluido 6 rolos de fita 
Consumo 1 rolo = 75.6 m² 
Número de capas 4 capas em 1 (todas as capas são numeradas) 
Método de aplicação À mão com aplicador e dispensador 
Aplicação Paredes da cabina de pintura 
Aderente Não 

- 
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ATEX 
O Colad Film4Booth não é condutor. Para verificar se o Film4Booth é indicado para aplicação na sua área 
de trabalho ATEX, o utilizador tem a responsabilidade de identificar e avaliar os riscos envolvidos na 
aplicação do produto no seu processo, de acordo com a diretiva do utilizador ATEX 99/92/CE. 
 
O Film4Booth da Colad foi testado de acordo com a norma EN 60079-0 e, de acordo com a norma EN 
60079-32-1, pode ser indicado para aplicação em paredes de cabinas de pintura, nas zonas 1 e 2 para o 
grupo de gases IIA e nos grupos de poeiras IIIA – IIIB – IIIC da zona 20-21-22, nos processos onde 
estão disponíveis fontes estáticas manuais. Nos processos em que estejam disponíveis fontes estáticas 
fortes (como revestimento eletrostático), o processo só pode ocorrer a >100 cm de distância do 
Film4Booth. 
 
# Sempre que o Film4Booth não for condutor, não é indicado para aplicação no piso de uma zona 
abrangida pela ATEX (zona 0-1-2 / 20-21-22). 
## O Film4Booth não deve ser utilizado para mascarar objetos. 
### O utilizador deve identificar e avaliar sempre se o produto Film4Booth está a criar riscos no seu 
processo. É da responsabilidade do utilizador cumprir os requisitos estabelecidos na diretiva do utilizador 
ATEX 99/92/CE e verificar se o Film4Booth pode ser utilizado com segurança no seu processo. 
#### Apenas as pessoas com conhecimento suficiente da diretiva do utilizador ATEX 99/92/CE estão 
autorizadas a avaliar o risco numa zona abrangida pela ATEX. 
 
EM CASO DE DÚVIDA, NÃO UTILIZE O PRODUTO E CONSULTE UM ESPECIALISTA ATEX! 
 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 6880 – Descrição: 3 rolos de fita 
Código artigo: 6900 – Descrição: Suporte de parede para filme 
Código artigo: 6950 – Descrição: Aplicador de filme 
Código artigo: 2070 – Descrição: Lâminas magnéticas 
Código artigo: 9105 – Descrição: Espátulas de plástico 
 
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.co. 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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