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Technical Data Sheet  

 

Algemeen 
Artikel nummer: 8200 
 
Productomschrijving: Colad® Dust Control 
Dust Control voor natte toepassing op vloeren      
           

 
Specificaties: 

• Heldere oplossing 
• Watergedragen vloeistof 
• Gereed voor gebruik:       direct vanuit de can 
• Siliconenvrij  
• Verbruik:       ca. 50 m² per liter 
• Transparant:      na het aanbrengen 
• Temperatuurbestendigheid:    80° C. 
• Afbreekbaarheid:     Biologisch afbreekbaar 
• Houdbaarheid:      1 jaar 
• Verpakking:      5 L can 
• Besteleenheid:                            4 cans in een doos 
• Aanbevolen dikte van de coating    – 65 micron 
• Aanbevolen luchtvochtigheid;       40-60%  
• Voor het optimale effect wordt aanbevolen om om de dag een nieuwe laag aan te brengen 

(afhankelijk van de mate van verontreiniging) 
• De vloeren elke maand reinigen om verontreinigingen te voorkomen 

Remarks 
• Vorstvrij opslaan (bij voorkeur tussen 10-30 graden) 
• Colad Dust Control is special ontworpen voor spuitcabines en stoffige werkruimten 
• Makkelijk aan te brengen met de Colad Pressure Sprayer (Art. nr. 8300) 
• Houdt vuil en spuitstof aan de oppervlakte, geen rond dwarrelend stof 
• Als de laag toe is aan vervanging, makkelijk een en nieuwe laag eenvoudig over de oude laag 

aanbrengen 
• Bespaard schoonmaak tijd 
• Biodegradable en gebruiks- en milieu vriendelijk 
• Dankzij het gebruik van Colad Dust Control blijft de spuitcabine schoon en als nieuw 

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. 
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