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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 3820xx00 
     Art. n.° 38200800 - Tipo A, Muito fino (VF)   
                                  Vermelho 
     Art. n.° 38201500 - Tipo S, Ultra Fino (UF)  
                                  Cinzento 
 
Descrição: Colad Discos Scuff               
                     

 

 
 

Especificação: 
As folhas Scuff Colad de elevada qualidade foram especialmente concebidas para utilização manual e 
mecânica. Antes da aplicação de revestimentos de acabamento, primário ou verniz. Podem ser utilizadas 
em superfícies pintadas, como em superfícies de plástico, madeira, alumínio e metal. O material é flexível 
e adota o formato da superfície a ser preparada, mantendo a sua eficácia abrasiva devido à estrutura de 
fibra tridimensional. Confere um acabamento liso de excelência. Ideal para o fosqueamento de superfícies, 
criando uma base excelente para cada camada de verniz. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

• Vida útil longa 
• Podem ser utilizadas húmidas e secas 
• Fácil de formatar e dobrar, mantendo a sua eficácia devido à estrutura de fibra tridimensional 
• Elevada capacidade de abrasão 
• Podem ser utilizadas em superfícies pintadas, como em superfícies de plástico, madeira e metal 

 
Aplicação: 

• Utilizar em superfícies planas, irregulares ou com contornos. 
• Ideal para o fosqueamento de superfícies, criando uma base excelente para cada camada de 

verniz. 
 

• Art. n.° 38200800 Tipo A, Muito fino (VF) – Vermelho, é especialmente apropriado para o 
polimento de plásticos com camada de base e não pintados, aço compensado e peças de 
alumínio. Os discos Scuff também podem ser utilizados para preparar novas peças de folha de 
metal para acabamentos. 

• Art. n.° 38201500 Tipo S, Ultra Fino (UF) – Cinzento, é especialmente eficaz para o polimento 
entre revestimentos, ao utilizar tintas e vernizes com 2 componentes. O disco Scuff pode ser 
utilizado para reparar áreas pigmentadas. 

 
Intervalo do substrato: 

• Tintas 
• Revestimentos 
• Aço e aço inoxidável 
• Plásticos 
• Ligas de cobre / latão / bronze 
• Primário 
• Compensado 
• Alumínio 
• Etc. 

 
Indústria: 

• Reparações da carroçaria 
• Produção de veículos 
• Construção naval 
• Processamento de metal 
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• Decoração e construção 
• Processamento de madeira 

 
Especificações técnicas: 
 
Art. n.° 38200800 Tipo A, Muito fino (VF) – Vermelho 
Art. n.° 38201500 Tipo S, Ultra Fino (UF) – Cinzento 
Unidade de embalagem Por embalagem de 5 rolos 
Embalagem Por rolo, 10 metros 
Largura 115mm 
(parte de trás). Não tecidos 
Grão Óxido de alumínio (VF) e carboneto de sódio (UF) 
Ligação Resina 
Revestimento Tridimensional 

 
 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 3800xx00 – Descrição: Folhas Scuff 
Código artigo: 3850xx00 – Descrição: Discos Scuff 
 
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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