
9165_NL_NL;Colad_TDS_Kleefdoek_v6 pagina 1 

 
 
Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9165 
 
Omschrijving: Kleefdoek Katoen Gaas 
                    
 
 
  

 
Ontwikkeld op basis van een ideale formule die het stof zeer efficiënt vangt. Alle stof, vuil en schuurresten 
worden gevangen en vastgehouden en prepareren het oppervlak voor een gladde en regelmatige 
afwerking. 
 
Kenmerken en voordelen: 

• Hoge kwaliteit 100% katoen (13-draads) 
• Verhardt niet en droogt niet uit 
• Antistatisch 
• Pluist niet 
• Geïmpregneerd met een unieke kleefstof voor een betere efficiëntie van het afnemen 
• Een gladde, professionele afwerking 

 
Toepassing: 

• Voor gebruik met watergedragen en/of oplosmiddelhoudende  
• Aanbevolen voor middelgrote tot grote stofdeeltjes 
• We adviseren de doeken te gebruiken in een werkomgeving tussen 15°C en 25°C 

 
Technische specificaties: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verpakkingseenheid 10 stuks per kartonnen doos. Elke kleefdoek is apart 
verpakt in een gesloten plastic zak.  

Inhoud Verpakking van 24 x 10 stuks 
Opslag tussen +15°C en +45°C 
Afmeting (l x b) 82 x 45 cm 
Scheursterkte (MD) > 30 n/m  
Scheursterkte (CD) >20 n/m  
Breukrek (MD) < 10%  
Breukrek (CD) < 15% 

Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 9175 – Kleefdoek Gegolfd 
Artikelnummer: 000805– Watergedragen Kleefdoeken 
 
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 
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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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