
GO!MIX SNAP

Por isso, vamos tornar isto simples:

snaplid.com

Leva a pintura
a sério 

nós percebemos isso.



Copo médio
350 ml

Perfeito para o seu
trabalho normal.

Copo padrão
700 ml / 700 ml UV

Perfeito para o seu
trabalho normal.

Copo grande
900 ml

Pronto para um
grande desafio.

Use qualquer tipo de tinta.
Disponíveis com 4 tipos de filtros diferentes. 

Utilize com
material espesso
ou fino.

90 micron
Varniz

130 micron
Tinta à base
de água

190 micron
Tinta base
disolvente

280 micron
Primário

Simples.
Mix, Snap, Go!

Use a ferramenta de adaptação em: snaplid.com.

Ligue qualquer 
pistola de pintura
vamos encontrar o seu adaptador. 

O
tamanho
importa!



Poupar tinta 

Poupar material 

utilize até à última gota. 

Faça uma utilização adequada do seu tempo. 
O nosso sistema ventilado único permite-lhe 

realizar um trabalho mais limpo e obter um 
fluxo de tinta estável e consistente. 

Gasta menos tinta, use menos para criar mais!

poupe um copo em cada trabalho. 

Pode utilizar um copo para misturar e pintar. Ao contrário 
dos outros sistemas que exigem vários passos que 
abranda, o processo de pintura, o Colad Snap Lid 
System® é de rápida utilização. Coloque a tampa no copo 
de mistura e continue. As contas são simples: poupe 
material, utilizando um copo a menos por cada trabalho. 

 O nosso 
sistema ventilado único 
ajuda-o a poupar tinta.

Não crie desperdícios com 
o Snap Lid System®.Poupar

Poupe tempo e 
dinheiro, utilizando o  

Snap Lid System®.

Poupe tempo e material 
utilizando o copo de mistura 

como copo de tinta.



Aplicação consistente 
de tinta
o sistema perfeito para o fluxo de tinta. 

Com uma válvula única e filtro integrado, deixará de ter 
problemas com fluxos e resultados de pulverização 
inconsistentes.
Apenas estabilidade! 

O fluxo certo com 
Snap Lid System®.

   Fluxo

Para: 

• todos os tipos de tintas. 
• trabalhos grandes e 

pequenos.
• qualquer pistola de    

pintura.

 O melhor 
fluxo de tinta.

Filtro otimizado 
para cada 

trabalho de 
pintura.

Desempenho superior 
de pulverização com 
o nosso sistema 
ventilado único.



Escolha os 
seus produtos

Simples. 
MIX SNAP GO!

Snap Lid® 

Snap Lid System® 

Tipo 90 μm

9350090SL

9370090SL

130 μm

9350130SL   

9370130SL

190 μm

9350190SL

9370190SL

280 μm

9350280SL

9370280SL

Capacidade

350 ml

700 ml

Embalagem

50 tampas

50 tampas

Art.no

9500

9370CAP

937010

Embalagem

512 por caixa

100 por saco

por peça

Produtos

Turbomix Paintsaver ™

Vedantes

Suporte de parede

Os toques finais

190 μm

9350190SLS
 

9370190SLS
 

9370190SLSUV
 
 

9390190SLS

280 μm

9350280SLS
 

9370280SLS
 

9370280SLSUV
 
 
-

130 μm

9350130SLS
 

9370130SLS
 
-
 
 

9390130SLS

Tipo 90 μm

9350090SLS
 

9370090SLS
 
-
 
 
-

Capacidade

350 ml
 

700 ml
 

700 ml UV
 
 

900 ml

Embalagem

50 tampas + 50 copos
 

50 tampas+ 50 copos
 

25 tampas + 25 copos + 
vedantes 

40 tampas + 40 copos



A sua saúde é 
o seu bem mais 
precioso
vamos protegê-la.

BodyGuard® Fato
Confort Premium
Art.no 5200xx

Máscara
para gases
Art.no 506600

Luvas de nitrilo
pretas
Art.no 53600x

Preparado para dar uma oportunidade ao Colad Snap Lid System®?

Vamos entrar em contacto!
Contacte o seu revendedor local Colad
ou ventas@emm.com.

COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  www.colad.pt


