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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 6860 
 
Omschrijving: Film4Booth 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Een transparante, beschermende en klevende laag die kan worden aangebracht om de wanden van de 
spuitcabine te maskeren. Beschermt de wanden tegen spuitnevel en kan eenvoudig worden verwijderen 
door de vervuilde lagen er één voor één af te trekken.  
 
Kenmerken en voordelen: 

- Houdt de wanden schoon 
- 4 lagen voor een langere bescherming 
- Kan op lampen en ramen worden aangebracht 
- Eenvoudig te verwijderen door laag voor laag weg te trekken 
- Voorzien van lakhechting 
- Eenvoudig aan te brengen 

 
Toepassing: 
We adviseren om ervoor te zorgen dat de cabinewanden stof- en vetvrij zijn. Wanneer er restanten van 
oud materiaal op de cabinewanden zit; verwijderen met P320 en/of P800 en daarna de cabinewanden te 
reinigen (ontvetten + stof verwijderen). 
 
Gecertificeerd: 
Getest/gecertificeerd volgens norm EN 60079-0:2011 
 
Technische specificatie: 
 
Materiaal Polypropylene (PP) (Antistatisch) 
Kleur Transparant 
Breedte ± 90 cm 
Dikte 220 micron 
Lengte 84 m 
Smeltpunt 120°C 
Verwerkingstemperatuur Tussen 15°C en 40°C 
Verpakking Per rol in een doos, inclusief 6 rollen tape 
Verbruik 1 rol = 75.6 m² 
Aantal lagen 4 lagen in 1 (alle lagen zijn genummerd) 
Aanbrengmethode Manueel aan te brengen met de Folie Dispenser 
Toepassing Wanden van spuitcabines 
Klevend Nee 

- 
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ATEX  
Colad Film4Booth is niet geleidend. Om te bepalen of Film4Booth geschikt is voor toepassing in uw ATEX-
werkgebied, is de gebruiker verantwoordelijk voor het bepalen en beoordelen van de risico's die gepaard 
gaan met het toepassen van het product in zijn proces, conform de ATEX-gebruikersrichtlijn 99/92/EG. 
 
Colad Film4Booth is getest volgens de norm EN 60079-0 en uit hoofde van EN 60079-32-1 kan het 
geschikt zijn voor toepassing op spuitcabinewanden, voor de zones 1 & 2 voor gasgroep IIA en in zone 
20-21-22, stofgroepen IIIA – IIIB – IIIC, in de processen waar handmatige statische bronnen aanwezig 
zijn. In processen waar sterke statische bronnen aanwezig zijn (zoals elektrostatische coating), kan het 
proces alleen plaatsvinden op > 100 cm afstand van Film4Booth. 
 
# Aangezien Film4Booth niet geleidend is, is het niet geschikt voor toepassing op de vloer van een ATEX-
zone (zone 0-1-2 / 20-21-22). 
## Film4Booth mag niet worden gebruikt om objecten te bedekken 
### De gebruiker moet altijd bepalen en beoordelen of het product Film4Booth risico's met zich 
meebrengt in zijn proces. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan de vereisten 
van de ATEX-gebruikersrichtlijn 99/92/EG en om te bepalen of Film4Booth veilig kan worden gebruikt in 
zijn proces. 
#### Alleen mensen met voldoende kennis van de ATEX-gebruikersrichtlijn 99/92/EG mogen het risico in 
een ATEX-zone beoordelen. 
 
GEBRUIK HET PRODUCT IN GEVAL VAN TWIJFEL NIET EN RAADPLEEG EEN ATEX-EXPERT! 
 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 6880 – Omschrijving: 3 rollen tape 
Artikelnummer: 6900 – Omschrijving: Folie Dispenser 
Artikelnummer: 6950 – Omschrijving: Folie Applicator 
Artikelnummer: 2070 – Omschrijving: Magnetische Foliesnijder 
Artikelnummer: 9105 – Omschrijving: Plastic Spatels 
 
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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