
Antidust Premium White
Art. n.° 8138 (Por lata)
20 L

Antidust Premium White
Faça com que a sua cabina de pintura volte a parecer nova!

• 
•

• 

•
• 
• 

Fórmula melhorada!
Graças à fórmula melhorada, o Antidust 
Premium White oferece uma melhor proteção 
em condições de baixa humidade, como, por 
exemplo, durante os períodos de inverno.

Produtos relacionados
Dust Control
Por lata - 5 L
Art. n.° 8200

Faz com que a sua cabina de pintura volte a parecer nova
Mantém as paredes limpas
Fórmula aderente que capta o excesso de pulverização, poeira e 
sujidade
Fórmula melhorada oferece uma melhor proteção em condições 
de baixa humidade
Sem silicone
A cor branca confere uma aparência luminosa
Humidade: ≥ 60% HR

Para NOVAS
oportunidades...

SóColad!

A Colad concebe oportunidades 
únicas para os utilizadores fi nais, 
centradas em obter resultados 
dentro dos procedimentos de 
trabalho e das empresas. Estamos 
a falar de mais alegria no trabalho, 
efi ciência, sustentabilidade, 
profi ssionalismo e lucro. Colad, 
inventing more.

Precisa de uma solução para proteger a sua paredes da 
cabina de pintura de pulverização, poeira e sujidade? 
Pode encomendar a sua Antidust Premium White em
ventas@emm.com o no seu distribuidor local.

COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  www.colad.pt

Um revestimento de proteção branco com propriedades aderentes, que forma uma camada aderente nas paredes 
da cabina de pintura. Cria uma camada branca nas paredes, fazendo com que a cabina de pintura volte a parecer 
nova! Protege as paredes do excesso de pulverização e capta as partículas de poeira que circulam no ar devido à 
fórmula aderente. Graças à fórmula melhorada, o Antidust Premium oferece uma 
melhor proteção em condições de baixa humidade, como, por exemplo, durante os 
períodos de inverno. Garante que as paredes da cabina de pintura permanecem 
aderentes até 1 mês ou 85 ciclos da cabina.

FÓRMULA 

MELHORADA!


