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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 9705EPDM 
 
Nazwa: EPDM Spryskiwacz ciśnieniowy 1000 ml               
                    
Pobierz: Lista odporności 
  

 

 
 

Specyfikacja 
 
Rozpylacz z pompką Colad EPDM wyposażony jest w (czarne) uszczelki o-ring EPDM, które charakteryzują 
się odpornością na RÓŻNE materiały np. aceton, alkohol benzylowy, butanol (alkohol butylowy), olej 
rycynowy A371 itp. patrz cała lista ODPORNOŚCI. Zaprojektowany specjalnie do prac lakierniczych. 
                                                                                                                                  
– Rozpylacz z pompką Colad nie zawiera silikonu. 
– Pojemnik jest przezroczysty. 
 
Zawartość:  1000 ml. 
Opakowanie:  1 sztuka.  
Jednostka opakowania: 6 sztuk w pudełku, pakowane w worki foliowe.  
 
Uwagi 
 
Odporność rozpylacza z pompką Colad EPDM 
Proszę sprawdzić listę odporności na materiały chemiczne, aby wybrać odpowiedni do swojej pracy 
rozpylacz z pompką Colad. 
 
Mamy dostępne dwa rodzaje rozpylacza z pompką: 
–  „Oryginalny” rozpylacz z pompką (nr artykułu 9705/9705Z) z uszczelkami o-ring z materiału Viton/VKM. 
   Można go poznać po czerwonym uchwycie + uszczelki wewnętrzne 
w kolorze zielonym 
 
– Rozpylacz z pompką Colad EPDM (nr artykułu 9705EPDM) z 
uszczelkami o-ring z materiału EPDM. 
  Cała góra urządzenia jest czarna +   
  uszczelki mają również czarny kolor. 
 
Na liście odporności można znaleźć wszystkie rodzaje materiałów. 
Sprawdź odporność rozpylacza oraz uszczelek na dany materiał. 
Urządzenie oraz uszczelki mają kontakt z substancją chemiczną. 
Objaśnienia oznaczeń: 
A = odporność 
B = odporność warunkowa 
C = brak odporności 
X = brak dostępnych danych. 
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Produkty powiązane 
Numer artykułu: 970506 
Nazwa: Colad Wall Bracket. 
 
Zorganizuj swój warsztat i użyj uchwytu ściennego Colad, aby zawiesić rozpylacz z pompką oraz mieć 
centralne miejsce do identyfikacji płynów.  
Wymiary dł. x szer. x wys. (cm) Uchwyt ścienny Colad: 38 x 16,6 x 1,70 cm. 
 
Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
 

 

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