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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 3800xx00 
 Nr art. 38000800 – Typ A, Very Fine (VF) - czerwony 
 Nr art. 38001500 – Typ S, Ultra Fine (UF) – szary 
 
Nazwa: Colad Włóknina w odcinkach 

 

 
 

Specyfikacja: 
Wysokiej jakości włókninę w odcinkach Colad zaprojektowano specjalnie do szlifowania ręcznego przed 
nakładaniem powłoki wykończeniowej, podkładu lub lakieru. Może być stosowana na powierzchniach 
malowanych, ale także na tworzywach sztucznych, drewnie, aluminium i powierzchniach metalowych. 
Materiał jest bardzo elastyczny i dopasowuje się do kształtu obrabianej powierzchni. Trójwymiarowa 
struktura włókien zapewnia łatwość składania i zmieniania kształtu, przy zachowaniu skuteczności 
ścierania. Produkt zapewnia doskonale gładkie wykończenie. Idealnie nadaje się do matowienia 
powierzchni, tworzy doskonałe podłoże dla następnej warstwy lakieru. 
 
Cechy i korzyści: 

• Długi czas użytkowania 
• Możliwość używania na mokro i na sucho 
• Trójwymiarowa struktura włókien zapewniająca łatwość składania i zmieniania kształtu, przy 

zachowaniu skuteczności 
• Wysoka zdolność ścierania 
• Możliwość stosowania na powierzchniach malowanych, ale także na niemalowanym drewnie, 

tworzywach sztucznych i powierzchniach metalowych 
 
Zastosowanie:  

• Używać na powierzchniach płaskich, nieregularnych lub profilowanych. 
• Idealnie nadaje się do matowienia powierzchni, tworzy doskonałe podłoże dla następnej warstwy 

lakieru. 
 

• Nr art. 38000800 typ A, Very Fine (VF) – kolor czerwony, nadaje się zwłaszcza do 
chropowacenia niemalowanych tworzyw sztucznych, sklejki i aluminium.  
 

• Nr art. 38001500 typ S, Ultra Fine (UF) – kolor szary, szczególnie sprawdza się przy 
chropowaceniu między nakładaniem kolejnych warstw, podczas używania farb 2-składnikowych i 
podkładów. 

 
Zakres podłoży: 

• Farby 
• Powłoki 
• Stal i stal nierdzewna 
• Tworzywa sztuczne 
• Stopy miedzi / mosiądz / brąz 
• Podkłady 
• Sklejka 
• Aluminium 
• itd. 

 
Przemysł: 

• Naprawy nadwozi samochodowych 
• Produkcja pojazdów 
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• Budowa statków i jachtów 
• Obróbka metali 
• Malowanie i budownictwo 
• Obróbka drewna 

 
Specyfikacja techniczna:  
 
Nr art. 38000800 Typ A, Very Fine (VF) – czerwony  
Nr art. 38001500 Typ S, Ultra Fine (UF) – szary 
Jednostka opakowania 2 opakowania po 20 odcinków 
Opakowanie 20 sztuk na pudełko 
Rozmiar 150 x 230 mm 
Podkład Włóknina 
Ziarno Tlenek aluminium (VF) i węglik krzemu (UF) 
Spoiwo Żywica 
Powłoka Trójwymiarowa 

 
 
Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 3850xx00 – Nazwa: Colad Włóknina w krążkach 
Numer artykułu: 3820xx00 – Nazwa: Colad Włóknina w rolkach 
 
Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.com.pl. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
 
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 
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