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Technisch informatieblad
Algemeen
Artikelnummer: 8139
Omschrijving: Antidust Premium

Specificatie:
Een transparante, beschermende coating met klevende eigenschappen, die een klevende laag op de
wanden van de spuitcabine vormen. Beschermt de wanden tegen spuitnevel en vangt zwevende
stofdeeltjes dankzij de klevende formule. Dankzij de verbeterde formule beschermt Antidust Premium
beter tijdens omstandigheden met een lage luchtvochtigheid, bijvoorbeeld tijdens winterperiodes.
Garandeert dat de wanden van de spuitcabine klevend blijven tot 1 maand of 85 cabine cycli.
Kenmerken en voordelen:
‑ Houdt de wanden schoon
‑ De klevende formule vangt spuitnevel, stof en vuil
‑ De verbeterde formule biedt betere bescherming tijdens omstandigheden met een lage
luchtvochtigheid
‑ Klaar om aan te brengen
‑ Vrij van siliconen
‑ Presteert zelfs bij een lage luchtvochtigheid
‑ Geen verlies van licht, doordat het transparant is
‑ Geen negatief effect op de kleurbeoordeling door de transparante laag
‑ Houdt de wanden van de spuitcabine schoon tot 1 maand of 85 cabine cycli.
Toepassing:
Aanbrengen met een spuitpistool, kwast of verfroller. Gemakkelijk te verwijderen met warm water of een
hogedrukreiniger.
Technische specificatie:
Kleur
Verpakking
Houdbaarheid
Vochtigheid
Verbruik
Aanbevolen laagdikte
Aanbevolen aantal lagen
Gebruik
Toepassing
Aanbrengen
Verwijderen

Transparant
Per can
2 jaar mits de can afgesloten blijft en bewaard wordt bij een
temperatuur tussen 5°C en 30°C. Zie de vervaldatum op de can
≥ 60 RH
10 – 12 m²/L
100 – 125 micron
1 of 2, afhankelijk van de dikte bij het aanbrengen
Aanbevolen voor 85 cabine cycli of 1 maand
Spuitcabine wanden
Aanbrengen met een spuitpistool, kwast of verfroller.
Met warm water of een hogedrukreiniger
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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.
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
www.emm.com
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T +31(0)38 467 66 00
www.colad.nl

