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Algemeen 

 
Artikelnummer: 37700xx0 

 
Omschrijving: Dubbelzijdige Foam Schuurpads 

 

Specificaties 

Deze uiterst flexibele, dubbelzijdige foam schuurpads voor handschuren kunnen worden gebruikt voor nat of droog 
schuren om delen te schuren die niet met machines te bereiken zijn. Duurzaam product.  

Voordelen van dubbelzijdige foam schuurpads:  

• Passen zich aan contouren, rondingen en profielen aan 

• Zorgen voor een hoogwaardige en gelijkmatige afwerking, ook op moeilijk bereikbare plaatsen 

• Consistente schuurdiepte en -patroon dankzij gelijkmatige schuurprestaties 

• Drukregulerend schuim vermindert het risico op te diep schuren. 

• De pads kunnen zowel nat als droog worden gebruikt. 

• De pads zijn wasbaar en herbruikbaar voor verschillende toepassingen. 

Oppervlakken 

• Alle schuurtoepassingen voor metaal, hout, kunststof en lak 
• Auto-industrie: 

o Kleur 
o Grondverfvuller 
o Grondverfcoating 
o Kunststoffen 
o Oude verf 

 
Technische specificaties 
 
Kleur: Grijs (bruine korrel en lichtgeel schuim) 
Afmetingen: 120 x 98 x 13 mm  
Binnenzijde: Zacht schuim 
Korrels: Aluminiumoxide 
Verpakking: Tien pads per doos 
Buitenverpakking: karton met 24 dozen  
Oplosmiddelvrij product 

 

 Verkrijgbaar in vijf versies:  
 
Medium - Korrel 60 (120-180) - Art.nr. 37700060 
Fijn - Korrel 100 (240-320) - Art.nr. 37700100 
Superfijn - Korrel 180 (500-600) - Art.nr. 37700180 
Ultrafijn Korrel - 220 (800-1000) - Art.nr. 37700220 
Microfijn - Korrel 280 (1200-1500) - Art.nr. 37700280 
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Gerelateerde artikelen van Colad 
 
Artikelnummer: 9150 - Beschrijving: Viscose-sponzen 
artikelnummer: 8035 - Beschrijving: Controlepoeder 
 

Disclaimer 
 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
om de informatie van het TIB (technisch informatieblad) te lezen, begrijpen en toe te passen. De informatie over 
arbeids- en milieuveiligheid is beschikbaar op het materiaalveiligheidsinformatieblad (MVIB) via www.colad.co. Het 
is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 

 
Producten zijn bestemd voor professioneel gebruik. Er moeten de noodzakelijke beschermingsmiddelen 
en -kleding worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met 
de OEM-regels 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 BV. 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, Nederland Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com www.colad.co 
 

 

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

