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Ficha Técnica
Dados gerais
Código artigo: 9318
Amostras de pulverização em metal
equipadas com um armário maciço
Código artigo: 931801
Armário maciço vazia

Especificação:
9318: Amostras de pulverização em metal equipadas com um armário maciço: um sistema ideal para
guardar impecavelmente as suas amostras de metal pintadas! Armário maciço vazia (931801) + 250
Placas para prova de cor (branco).
931801: Armário maciço: um sistema ideal para guardar impecavelmente as suas amostras de metal
pintadas! Vazia.
Matériau :
Dimensions :

Couleur :
Conditionnement :

Métal.
Hauteur avant de 90 mm et hauteur arrière de 120 mm.
Largeur de 113 mm.
Profondeur de 156 mm.
Gris métallisé.
À l’unité.

Produtos relacionados da Colad:
Código artigo: 9315xxx Placas para prova de cor
Código artigo: 9319xxx Placas para provas de cor com suporte magnético
Código artigo: 9319SLEEVE Envelopes para placas de provas de cor
Aviso Legal:
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. A informaçao de trabalho e
regulaçao meio ambiental está disponível na MSDS no site www.colad.co. É da responsabilidade do
utilizador ler e aplicar as informações.
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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 (FEO). 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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