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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 9705CR 
 
Descrição: Código de cores da garrafa de 
pulverização® 
 
  

 

 

Especificação: 
Um conjunto de 6 anéis de cores diferentes e 2 posters para colocar na parede da zona de trabalho. 
Organize a sua Oficina e use a estande de parede Colad para pendurar as sus garrafas pulverizadoras 
Colad e disponha de um ponto centralizado para todos os fluidos. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

• Fáceis de montar nas suas garrafas pulverizadoras Colad 
• Facilitam a rápida identificação do conteúdo 
• Fácil diferenciação e identificação de fluidos 
• Ajuda a manter um espaço de trabalho limpo e ordenado 
• Cumpre com a certificação ISO quando aplicável 

 
Especificações técnicas: 
 
Cor Azul, verde, Vermelho, amarela, laranja, cinzento 
Conteúdo 6 anéis de cores diferentes + 2 poster de identificação 

 
 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 970506 – Supote de parede 
Código artigo: 9705 -  Garrafas de pulverização 
 
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. 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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