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Informacja Techniczna  

 

Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 8200 
Nazwa: Płyn podłogowy Colad Dust Control 
           Aplikacja na mokro na podłogi 
                   

 

Specyfikacja:  
• Roztwór bezbarwny 
• Płyn na bazie wody 
• Gotowy do użycia w kanistrze 
• Wydajność: około 50 m2 na L 
• Warstwa przezroczysta po nałożeniu 
• Całkowity brak silikonu 
• Ulega całkowitej biodegradacji 
• Okres przechowywania: 1 rok 
• Opakowanie: kanister 5 L 
• Opakowanie zbiorcze: 4 kanistry w kartonie 
• Zalecana grubość powłoki – 65 mikronów 
• Zalecana wilgotność; 40–60% RV 
• Aby uzyskać optymalne efekty, zaleca się nakładać ponownie co 48 godzin (w zależności od ilości 

zanieczyszczeń) 
• Aby zapobiec zanieczyszczeniu, należy zmyć podłogi co miesiąc 

Uwagi 
• Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem (najlepiej w temperaturze 10–30°C) 
• Płyn podłogowy Colad Dust Control jest przeznaczony zwłaszcza do stosowania w kabinach 

lakierniczych i miejscach pracy o wysokim poziomie pyłu 
• Łatwe nakładanie za pomocą spryskiwacza ciśnieniowego Colad (nr produktu 8300) 
• Sprawia, że brud i pył przylega do powierzchni i nie unosi się w powietrzu 
• Gdy trzeba odnowić, wystarczy nałożyć nową warstwę na starą 
• Skraca czas czyszczenia 
• Produkt ulega biodegradacji, jest przyjazny dla użytkownika i środowiska 
• Dzięki płynowi podłogowemu Colad Dust Control kabina lakiernicza pozostanie czysta, jak nowa 

Nota prawna 
Karta techniczna i Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej: zapoznanie się z informacjami 
zawartymi w Karcie technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
ochrony środowiska podano na Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej, którą można znaleźć pod 
adresem www.colad.com. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem 
użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy można wykonywać 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 BV. To użytkownik 
ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich 
celów. 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holandia                                                 Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.com.pl 

 
Data utworzenia: 02-03-2006 

 Ostatnia aktualizacja: 01-11-2019    
  Liczba stron: 1 

http://www.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

	Informacje ogólne
	Specyfikacja: 

