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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9900 
 
Omschrijving: Colad Auto Penselenset 
 
 
 
 
 
  

 

 
Specificatie:  
Voor het nauwkeurig aanbrengen van kleine hoeveelheden lak en coatings voor automotive projecten. 
De set bevat 36 penselen in 3 soorten. De soorten zijn maatnummer 1, nummer 2 en nummer 3. Van elke  
soort zijn er 12 stuks in de set. 
 
Voor snel en efficiënt reinigen, kies de Hamach Reinigingsvloeistof HR 1000. Wist je dat onze Colad 
penselen perfect passen in de Colad 2300 ml Mengbekers, afsluitbaar met een deksel, voor schone opslag. 
 
Eigenschappen en voordelen: 

• Met de 3 penseelmaten kunt u een breed scala aan detailleringswerkzaamheden in de automotive 
uitvoeren; 

• Penseel is gemaakt van natuurlijk (pony) haar voor een soepele en precieze applicatie van lak en 
coatings; 

• Haar is sterk materiaal en kan meer dan eens worden gereinigd en gebruikt; 
• De penseel heeft een spitse punt en kan voor diverse doeleinden worden gebruikt; 

 
Technische specificaties: 
Kleur steel groen 
Lengte penselsteel 180 mm  
Breedte penseel nr.1 5 mm + nr.2  6 mm + nr.3 8 mm (ca.) 
Materiaal penseel 
haar/steel 

Natuurlijk haar/hout (pony haar) 

Inhoud 36 stuks: 12 x nr. 1+ 12 x nr. 2 + 12 x nr. 3  
Verpakkingseenheid 1 set op karton, verpakt in folie; omdoos bevat 5x6=30 sets 
Verpakkingsgewicht 165 g 

 
 
Gerelateerde producten 
Artikelnummer: 009819 – Omschrijving: Hamach Reinigingsvloeistof HR 1000 
Artikelnummer: 53600x – Omschrijving: Colad Nitril handschoenen zwart 
Artikelnummer: 9410120 – Omschrijving: Colad Mengbeker 2300 ml 
Artikelnummer: 9490 – Omschrijving: Colad Mengbekerdeksel 2300 ml 
 
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 
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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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