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Ficha de dados técnicos  
Dados gerais 
 
Número de artigo: 9900 
 
Descrição: Conjunto de pincéis de detalhamento  
automotivo Colad 
 
 
 
 
 
  

 

 

Especificações:  
Para aplicação e retoque precisos de pequenas quantidades de tinta e revestimentos para trabalhos de 
pintura. O conjunto contém 36 pincéis em 3 classificações. As classificações são n.º 1, n.º 2 e n.º 3. Para 
cada classificação há 12 peças. 
 
Para uma limpeza rápida e eficiente, utilize o líquido de limpeza Hamach HR 1000. Você sabia que os 
nossos pincéis Colad encaixam perfeitamente nos copos de mistura Colad de 2300 ml e que podem ser 
fechados com uma tampa, para um armazenamento livre de contaminações? 
 
Funcionalidades e benefícios: 

• Com os 3 tamanhos, abrangem uma grande variedade de trabalhos de detalhes em automóveis e 
pintura 

• O pincel é fabricado com pelo natural (de pónei) para uma aplicação suave e precisa de tinta e 
revestimentos 

• O pelo naural é um material resistente, podendo ser limpo e utilizado várias vezes 
• O pincel tem uma ponta pontiaguda para facilitar as diversas aplicações 

 
Especificações técnicas: 
Cor da haste verde 
Comprimento da haste 
do pincel 

180 mm  

Largura do pincel n.º 1 5 mm + n.º 2  6 mm e n.º 3 8 mm (aproximadamente) 
Material do pincel, 
pelo/haste 

Pelo natural de pônei/madeira 

Conteúdo 36 peças: 12 x n.º 1 + 12 x n.º 2 + 12 x n.º 3  
Unidade de embalagem 1 conjunto em caixa de cartão, embalada em folha de alumínio; a 

caixa exterior contém 5x6=30 conjuntos 
Peso da embalagem 165 g 

 
 
Produtos relacionados: 
Código artigo: 009819 – Descrição: Hamach Liquido limpeza HR 1000 
Código artigo: 53600x – Descrição: Colad Luvas de nitrilo pretas 
Código artigo: 9410120 – Descrição: Colad Copos de mistura2300 ml 
Código artigo: 9490 – Descrição: Colad Tampas copos 2300 ml 
 
Isenção de responsabilidade 
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. As informações acerca da 
segurança no trabalho e segurança ambiental estão disponíveis na ficha de dados de segurança do 
material na página www.colad.co. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar estas informações. 
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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. 
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. 
 
Criado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Baixos, T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
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http://www.colad.co/

	Dados gerais
	Especificações: 

