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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 9705 
 
Nazwa:  Colad Spryskiwacz ciśnieniowy 
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja: 
Spryskiwacz ciśnieniowy Colad zawiera unikalny System Kodowania pozwalający rozróżnić rodzaj 
rozpylanej cieczy. Każdy spryskiwacz jest dostarczany z: 
- Zestawem 6 kolorowych Pierścieni Kodujących (niebieski, zielony, czerwony, żółta, pomarańczowy, 
szara) 
- Dwoma dużymi (594 x 420 mm) Kartami Identyfikacji Koloru do zawieszenia na ścianie w Twoim 
miejscu pracy 
 
Spryskiwacz ciśnieniowy Colad wyposażony jest w pierścienie typu VITON i jest tym samym odporny na 
działanie wszelkich substancji odtłuszczających zbudowanych na bazie wody lub/oraz na bazie 
rozcieńczalników. Wydostająca się ze spryskiwacza mgiełka substancji może być regulowana dokładnie do 
Twoich potrzeb. 
 
Cechy i korzyści: 
 

• Pojemnik spryskiwacza Colad jest przezroczysty i wykonany z tworzywa wolnego od silikonu 
• Łatwe rozróżnienie i identyfikacja rozpylanej cieczy 
• Ułatwia utrzymanie miejsca pracy w czystości i w porządku 
• Wykonany zgodnie z Certyfikatem ISO 

 
Specyfikacja techniczna:  
 
Kolor Przezroczysty 
Zawartość 1000 ml 
Jednostka opakowania 6 szt w kartonie, pojedyncza sztuka zapakowana jest w worku 

foliowym 
Zestaw Spryskiwacz 1szt + Pierścienie Kodujące 6szt + Karta 

Identyfikacji Koloru 2szt. 
 
 
Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 970506 - Uchwyt na ścianę 
Numer artykułu: 9705EPDM - EPDM Spryskiwacz ciśnieniowy 
 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
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bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane 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 B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
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