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Ficha de dados técnicos  
Geral 
 
Código artigo: 8200 
Descrição: Controlo de Pó Colad 
                  Aplicação húmida para pisos 
                   

 

Especificações:  
• Solução transparente 
• Líquido à base de água 
• Pronto para aplicar 
• Utilização: Aproximadamente 50 m2 por litro 
• Camada transparente após a aplicação 
• Absolutamente sem silicone 
• Completamente biodegradável 
• Vida útil: 1 ano 
• Material entregue: garrafas de 5 L 
• Embalagem: Caixa de 4 garrafas 
• Espessura da camada recomendada– 65 mícrons 
• Consumo +/- 50 m2/ L 
• Humidade recomendada; 40-60% HR 
• Recomendado para ser reaplicado a cada 48 horas para um desempenho ideal (consoante a 

quantidade de contaminação) 
• Limpar os pisos todos os meses para evitar contaminação 

Observações 
• Guardar em condições sem formação de gelo (idealmente entre 10-30 graus). 
• O Controlo de Pó Colad foi concebido especificamente para aplicação em cabinas de pintura e 

trabalho em ambientes com poeiras 
• Fácil de aplicar com o equipamento de pintura a pressão Colad (art. n.º 8300) 
• Faz com que a sujidade e o pó adiram à superfície, sem redemoinhos de poeira 
• Quando for necessário renovar, basta aplicar uma nova camada sobre a camada antiga 
• Poupa tempo de limpeza 
• É biodegradável e amigo do utilizador e do meio ambiente 
• Graças ao Controlo de Pó Colad, a cabina de pintura mantém-se limpa e como nova 

Isenção de responsabilidade 
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. As informações acerca da 
segurança no trabalho e ambiental estão disponíveis na ficha de dados de segurança do material na 
página www.colad.co . É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar estas 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. 
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. 
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