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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 9165 
 
Descrição: Tack Rag algodão 
 
 
  

 

 
Desenvolvida com uma fórmula ideal que apanha o pó de forma muito eficaz. Apanha e retém todos os 
resíduos de pó, sujidade e lixamento para preparar a superfície para um acabamento suave sem manchas. 
 
Funcionalidades e benefícios 

• 100% algodão de alta qualidade (gaze de 13 fios) 
• Não endurece nem seca 
• Antiestática 
• Sem cotão 
• Impregnada naturalmente com uma fórmula aderente exclusiva para uma limpeza mais eficaz.  
• Acabamento profissional suave 

 
Aplicação 

• Para utilização com revestimentos de base aquosa e/ou solventes 
• Recomendado para partículas de pó médias a grandes 
• Recomendamos que utilize os toalhetes na sua área de trabalho a uma temperatura entre 15°C e 

25°C 
 
Especificações técnicas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteúdo: 1 caixa  10 unidades por caixa de cartão. Cada gaze em pano 
antiestático é embalada individualmente num saco de 
plástico selado.  

Unidade de embalagem  Caixa de cartão de 24 x 10 unidades 
Armazenamento  entre +15°C e +45°C 
Tamanho (c x l)  82 x 45 cm 
Resistência ao rasgão (MD)  > 30 n/m  
Resistência ao rasgão (CD)  > 20 n/m  
Alongamento até à quebra 
(MD) 

 < 10%  

Alongamento até à quebra 
(CD) 

 < 15% 

Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 000805 – Tack Rag base água 
Código artigo: 9175 – Pano tack rag Waffled 
 
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.co. 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. 
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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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