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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 6861 
 
Descrição: Colad Filme de plástico para proteção de 
luzes e vidros Colad               
                    
 
 

 

 
 

Especificação: 
Um filme de plástico de proteção de 4 camadas, transparente, para proteger as luzes e vidros da sua 
cabina. Fácil de retirar, bastando descolar as camadas, uma a uma. 1 rolo = 19 m2. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

• Mantém as luzes e os vidros limpos 
• Fácil de retirar ao descolar as camadas, uma a uma 
• Fácil de aplicar manualmente 

 
Utilização muito eficaz e eficiente em combinação com o revestimento para cabinas Blizzard White Colad 
(Art. n°. 8145).  
 
Especificações técnicas: 
 
Cor Transparente 
Conteúdo 1 rolo 
Unidade de embalagem 1 unidade 
Material Polipropileno (PP) (Antiestático), com propriedades adesivas 
Temperatura de fusão 120°C 
Espessura 220 mícrones  
Temperatura de aplicação Entre 15°C e 40°C 
Armazenamento Preferencialmente a 20°C 
Vida útil 2 anos 
Tamanho 46 cm x 42 m (comprimento) 

 
Preparação e processamento: 

‑ Aplique numa cabina nova ou pintada de novo. 
‑ Certifique-se de que os vidros e as luzes estão limpos e sem gordura. 
‑ Pequenas rugas e bolhas podem causar a perda das propriedades adesivas. 
‑ O filme com aderente de tinta. 
‑ Retira-se descolando a película da parede, camada a camada. Remoca cada camada após 250 

ciclos da cabina ou 3 meses, conforme o que ocorrer primeiro. 
‑ Vai passar bastante tempo até que utilize todas as 4 camadas da película e tenha necessidade de 

a voltar a aplicar. 
‑ Facilmente removível sem transferência do adesivo. 
‑ Combinação perfeita com o revestimento para cabinas Blizzard White Colad. 

 
Certificados: 
Filme de plástico para proteção de luzes e vidros pode ser usado em conformidade com a normativa ATEX 
2014/34/EU (substituto da antiga norma ATEX 94/9/CE) e pode ser aplicado em áreas com potencial de 
explosão, testados pela norma EN 60079-0:2011. 
 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 8146 – Descrição: Capa para cabines pelável 
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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.pt. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 
 
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. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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