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Karta danych technicznych  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 10900 
 

Opis: Dysza sprężonego powietrza z zaworem 

                    

 

  

 
 

Specyfikacja:  
Dysza sprężonego powietrza Colad z zaworem to doskonała metoda naprowadzenia strumienia 

sprężonego powietrza na miejsce, w którym jest ono potrzebne bez utraty ciśnienia. Nadaje się do 
kierowania strumienia powietrza na lakier i szpachle. Dyszy można również używać do usuwania pyłu lub 

do chłodzenia przedmiotów. 

 
Cechy i korzyści: 

• Zmniejszenie kosztów suszenia, chłodzenia i nakładania, ponieważ powietrze jest skoncentrowane 
na konkretnym miejscu podczas przygotowywania i polerowania powierzchni lakierniczych  

• Tanie narzędzie, które zwiększa wydajność pracy 

• Dysza wyposażona jest w zawór regulacji przepływu strumienia powietrza. 

 
Zastosowanie: 

Dysza służyć może  do wydmuchiwania nadmiaru pyłu lub cząstek z niektórych obszarów. Może również 
służyć do przyspieszenia utwardzania produktów schnących na powietrzu (podkłady, szpachle itp.) Przy 

użyciu wachlarzowego kształtownika strumienia można poszerzać lub zawężać obszar roboczy (w 

zależności od odległości do powierzchni).  
 

Specyfikacja techniczna: 

Kolor żółty 

Zawartość 1 szt. + zawór regulacji strumienia powietrza 

Jednostka opakowania 100 sztuk w pudełku 

Ciśnienie robocze 100 psi (7 barów) 

Ciśnienie rozrywające 115 psi (8 barów) 

Maks. temperatura robocza 77 stopni  

Złącze ¼” BSPT  

Materiał ABS 

Rozmiar Około: 10 cm  

 

 
Powiązane produkty: 

Numer artykułu: 0008xxx – Nazwa: Hamach Pistolet ESG 
 

Nota prawna 

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu: zapoznanie się z informacjami zawartymi w 
specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat BHP i 

ochrony środowiska są dostępne na karcie charakterystyki produktu, którą można znaleźć pod adresem 
www.colad.com. Zapoznanie się z tymi informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
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Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest noszenie niezbędnej odzieży 

ochronnej i stosowanie koniecznych środków ochrony. 
Naprawy należy zawsze wykonywać zgodnie z zasadami i specyfikacją producenta OEM. 

Wszystkie informacje przeznaczone są do uwzględnienia, sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. 

Konkretne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność 
za określenie przydatności któregokolwiek z wymienionych produktów do swoich celów ponosi użytkownik. 

 

Opracowane przez: 

EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Holandia                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.co/

