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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9705 
 
Omschrijving: Colad Pompvloeistofspuit Fles 
                    
 
 
  

 

 
 
 

Specificatie: 
Het Colad pompvloeistofspuit systeem maakt gebruik van unieke codeerringen die u helpen bij het 
onderscheiden van de verschillende soorten vloeistof. Elke pompvloeistofspuit wordt geleverd met: 
               - een set unieke codeerringen in 6 onderscheidende kleuren (blauw, groen, rood, geel, oranje 
en grijs) 
               - 2 grote (594 x 420 mm) Color Identification Charts die u kunt ophangen in de   
                 werkplaats. 
 
De Colad pompvloeistofspuit is uitgerust met VITON O-ringen die de spuit geschikt maken voor ontvetters 
op zowel water- als oplosmiddelbasis. De verstelbare spraykop zorgt ervoor dat u altijd de juiste spray 
mist beschikbaar heeft. 
 
Kenmerken en voordelen: 

• Gemakkelijke en snelle identificatie van de inhoud 
• Draagt bij aan een opgeruimde werkplek 
• Indien aanwezig ondersteunend aan uw ISO certificatie 
• De Colad Pompvloeistofspuit is siliconenvrij 
• Container is transparant 

 
Technische specificatie: 
 
Kleur Transparant 
Inhoud 1000 ml 
Verpakkingseenheid 1 pompvloeistofspuit + 6 codeerringen + 2 Color Identification Charts 
Verpakking 6 stuks per doos, per stuk in een Poly bag.   

 
 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 970506 – Wall Bracket 
Artikelnummer: 9705EPDM – Pompvloeistofspuit EPDM 
 
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 
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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. 
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
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