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Algemeen 
 
Artikelnummer: 9704 
 
Omschrijving: Pompvloeistofspuit Ultimate 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
 
Een superieure, uiterst oplosmiddelbestendige pompvloeistofspuit met een instelbare spuitnevel en een hoog 
compressieniveau, voor een vlekkeloos spuitresultaat.  
Deze degelijke pompvloeistofspuit is zeer goed bestand tegen bijna alle ontvetters op water- en oplosmiddelbasis 
dankzij de speciaal ontworpen afdichtingen. De continue hoge druk (3,0 bar) garandeert een onberispelijke 
spuitresultaat dat aan uw behoeften kan worden aangepast met de verstelbare en duurzame messing spuitkop. Het 
vloeistofpeil is van buitenaf afleesbaar en de fles kan dankzij de platte bodem stabiel op elke vlakke ondergrond 
worden geplaatst. 
 
Wordt geleverd met een uniek coderingssysteem:  
Onderscheid maken tussen verschillende soorten vloeibare inhoud op uw werkplek, kan een hele uitdaging zijn. Een 
goed systeem om uw spuitflessen te coderen is een must om uw voorraad op orde te houden. Met het Colad 
Pompvloeistofspuit Codeersysteem kunt u gemakkelijk onderscheid maken tussen verschillende vloeistoffen met 
behulp van gekleurde codeerringen. Noteer uw code op de kleuridentificatiekaart om grip op uw assortiment te 
houden.  
 
Eigenschappen: 

• Efficiënte en ergonomische handgreep en pomp 
• Drukontlastings- en veiligheidsventiel 
• Schuine, duurzame spuitkop voor moeilijk bereikbare plaatsen 
• Schaal in liter en fluid ounce 
• 12 maanden garantie + 24 maanden extra na registratie 

Voordelen:  
• Vergrendelknop om onbedoeld spuiten te voorkomen 
• Continue spuituitvoer om consistent te werken 
• Instelbare uitvoer om het spuitpatroon nauwkeurig af te stemmen op uw behoeften 
• Gemakkelijk onderscheid en identificatie van vloeistoffen met behulp van de Pompvloeistofspuit 

Codeerringen 
• Ontworpen met superieure, hoogwaardige oplosmiddelafdichtingen, bestand tegen ontvetters op water- 

en oplosmiddelbasis 
• Doorzichtig om het vloeistofniveau gemakkelijk te kunnen zien 
• Stabiel neerzetten dankzij de extra voetring 

- 
Technische specificaties: 

Kleur Melkachtig transparant 
Inhoud 1000 ml / 33.8 fl. oz.  
Materiaal Fles: HDPE (= hogedichtheidpolyetheen) Pompkop: PA (= Polyamide) 
Afmetingen 110 mm x 280 mm 
Gewicht 430 g 
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Verpakking Eén Pompvloeistofspuit Premium + zes Pompvloeistofspuit Codeerringen + 
één Kleuridentificatiekaart 

Verpakking Per stuk in een doos / 105 dozen op een pallet  
 

 
Gerelateerde producten 
 
Artikelnummer: 8850 –  Ontvettingsdoeken Turquoise 
Artikelnummer: 8880 –  Polijstdoeken 
Artikelnummer: 9703 –  Pompvloeistofspuit Premium 
Artikelnummer: 970401 –  Afdichtset Pompvloeistofspuit Ultimate 
 
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                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                             www.colad.nl 
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