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Technisch Informatieblad  

Algemeen 
 
Artikelnummer: 10900 
 
Omschrijving: Colad Perslucht tuitje met ventiel 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
 
Het Colad Perslucht tuitje met ventiel is de perfecte oplossing om uw perslucht zonder drukverlies naar de juiste 
plaatst te sturen. Geschikt om lucht richting basislak en/of plamuren te begeleiden. Het tuitje kan ook worden 
gebruikt voor het verwijderen van stof of het afkoelen van een oppervlak.  
 
 
Kenmerken en voordelen:  

• Verminder de kosten van drogen, afkoelen en aanbrengen door de lucht aan te brengen op een specifieke 
plek tijdens uw oppervlakte voorbereiding en poetsklussen.  

• Efficiënte en effectieve oplossing om uw klussen te versnellen en het eindresultaat te verbeteren. 

• Voorzien van een ventiel om de luchtdruk aan te kunnen passen.  
 
Gebruik:  
Geschikt voor het wegblazen van stof en stofdeeltjes op een oppervlak. Kan ook worden gebruikt om droogtijd van 
diverse aan de lucht drogende producten (basislakken / plamuren etc.) te versnellen. De waaiervorm maakt het 
mogelijk de luchtstroom te verstellen van smal tot breed (afhankelijk van de afstand tot het oppervlak).  
 
Technische specificaties: 

Kleur Geel 

Inhoud 1 stuk incl. ventiel 

Verpakkingshoeveelheid 100 stuks per doos 

Reguliere druk  100 psi (7 bar) 

Maximale druk 115 psi (8 bar) 

Maximale verwerkingstemperatuur 77 graden celcius 

Aansluiting ¼” BSPT  

Materiaal ABS 

Formaat Ca. 10 centimeter 

 
 

Gerelateerde producten: 
 
Art.nr. 0008xxx – Hamach ESG Spuitpistool 

 
Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                       www.colad.nl 
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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. 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. 
 

 


