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Technisch informatieblad  

Algemeen 
 

Artikelnummer: 6365 
6365100 

6365150 
6365200 

6365-48  

 
Specificatie: 

EMM maskeerfolie is uitermate geschikt voor het snel en efficiënt afdekken van een voertuig en zo te 
beschermen tegen spuitnevel, vuil en stof. 

 

Colad Dampdoorlatende maskeerfolie met verfhechting - grondverf en/of lak hecht aan de folie.  
Deze folie is statisch, uitstekend snijbaar met art.nr. 2070 of 2075 en kan worden gebruikt met infrarood 

droging (max. 120°C). Makkelijk door 1 persoon aan te brengen met de Colad Mobiele Plastic 
Foliedispenser (Art.no. 2062). Colad overspuitbare maskeerfolie is milieuvriendelijk, recyclebaar en 

onschadelijk bij verbranding. 

 
Wordt gebruikt voor: 

• Schuren / Oppervlaktebehandeling 

• Lak aanbrengen 

 
 

 
Beschikbare versies:  

6365 4 x 300 m 

6365100 4 x 100 m 

6365150  4 x 150 m  

6365200 4 x 200 m  

6365-48 4.8 x 300 m  

 

Technische specificatie: 

Vorm Folie op rol 

Materiaal HDPE 

Kleur Transparant 

Dikte 10 micron 

Temperatuurbestendigheid 120°C 

Oplosbaarheid in water Onoplosbaar 

Eigenschappen Statisch – de folie kleeft aan het oppervlak, Folie met verfhechting 

, bestand tegen infrarood drogen (max. 120°C) 

Verpakking De kartonnen doos kan gebruik worden als een dispenser. 

- 

Gerelateerde producten 
Artikelnummer: 2070 – Omschrijving: Magnetische foliesnijder 

Artikelnummer: 2075 – Omschrijving: Elektrische foliesnijder 

Artikelnummer: 2062 – Omschrijving: Mobiele foliedispenser II 
Artikelnummer: 9090 – Omschrijving: Sensor Covers – Parkeersensoren maskeren 500 stuks 

Artikelnummer: 2061 – Omschrijving: Maskeerfolie Dispenser Smart 

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. 
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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 

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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