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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 931001x0SLS 
 
Descrição: Snap Lid System® 88 ml               
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
Snap Lid System® completo, concebido especialmente para reparações SMART - (Small to Medium Area 
Repair Technology, tecnologia de reparação de áreas pequenas a médias). O SMART Snap Lid System® 
da Colad foi concebido para reparar de forma rápida e económica uma área com danos cosméticos. Foi 
concebido para reparar os danos numa pequena área localizada, sem necessidade de voltar a pintar todo 
o painel. Isso significa que demora menos tempo e requer menos esforço para reparar. O SMART Snap Lid 
System® da Colad é uma solução sustentável que reduz os custos de material e pintura. O Snap Lid® de 
88 ml é composto por plástico durável avançado, que poupa energia e reduz os resíduos de plástico 
durante o processo de produção. Devido a este processo de produção, os copos são inquebráveis! 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Reparação SMART: Small to Medium Area Repair Technology (tecnologia de reparação de áreas 
pequenas a médias). Concebida especialmente para as tarefas mais pequenas. 

‑ Solução sustentável. Poupa nos custos de material e de pintura. 
‑ Copos de mistura inquebráveis. Fabricados com plástico durável avançado. 
‑ O sistema mais rápido. Poupe tempo e dinheiro usando o copo de mistura como um copo para a 

pistola.  
‑ 2 micragens disponíveis. 130 e 190 micron, tinta à base de água e tinta base disolvente. 
‑ Adaptador correspondente. Adequado para a maioria dos tipos de pistolas. 
‑ Sistema de válvulas único. Para evitar o vácuo e garantir um fluxo de tinta estável. 

 
Aplicação: 
Aperte a tampa e o copo de mistura entre si para colocar a tampa no copo. Não empurre a partir de cima.  
 
Disponível em: 
 
Capacidade Contém 90 micron 130 micron 190 micron 280 micron 
88 ml 50 tampas + 50 

copos + 10 vedantes 
- 93100130SLS 93100190SLS - 

 
Especificações técnicas: 
 
Disponível em 130 e 190 micron 
Conteúdo 50 tampas + 50 copos + 10 vedantes 

 
 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 9370Axx – Descrição: Snap Lid System® Adaptador 
Código artigo: 9500 – Descrição: Turbomix Paintsaver®  
Código artigo: 5200xx – Descrição: BodyGuard®  
Código aritgo: 53820x – Descrição: Luvas de nitrilo cinzentas 
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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. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.pt. 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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