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Technisch informatieblad 

 
Algemeen 
 
Artikelnummer: 3850xx00 
     Art. nr. 38500800 – Type A, Very Fine – rood 
     Art. nr. 38501500 – Type S, Ultra Fine – grijs  
 
Omschrijving: Scuff Schijven 
                    
 
 
  

 
 

Specificatie: 
De hoogwaardige Colad Scuff Schijven zijn speciaal ontworpen voor machinale toepassingstaken ter 
voorbereiding van het aanbrengen van afwerklagen, primer of lak. Geschikt voor gebruik op geverfde 
oppervlakken, maar ook op oppervlakken van kunststof, hout, aluminium en metaal. Het materiaal is 
flexibel en volgt de vorm van het te bewerken oppervlak, waarbij het zijn volledige schuureffectiviteit 
behoudt dankzij de driedimensionale vezelstructuur. Geeft een perfecte gladde afwerking. Ideaal om 
oppervlakken mat te maken en creëert een perfecte basis voor de volgende laklaag. De schijven kunnen 
worden gebruikt in combinatie met Back-up Pads voor klittenbandschijven.  
 
Kenmerken en voordelen: 

• Lange levensduur 
• Kan zowel nat als droog worden gebruikt 
• Gemakkelijk te vormen en vouwen met behoud van effectiviteit dankzij driedimensionale 

vezelstructuur 
• Hoge schuurcapaciteit 
• Geschikt voor gebruik of geverfde oppervlakken, maar ook op oppervlakken van ongeverfd hout, 

kunststof en metaal 
 

Toepassing: 
• Gebruik op vlakke, onregelmatige of bolle/holle oppervlakken 
• Ideaal om oppervlakken mat te maken en creëert een perfecte basis voor de volgende laklaag. 

 
• Art. nr. 38500800 Type A, zeer fijn (ZF) - rood, is bij uitstek geschikt voor het opruwen van 

ongeverfde of geprimede onderdelen van kunststof, multiplex, staal en aluminium. Scuff Discs 
kunnen ook worden gebruikt om nieuwe onderdelen van plaatmetaal voor te bereiden op een 
afwerklaag. 
 

• Art. nr. 38501500 Type S, ultra fijn (UF) - grijs, is bij uitstek geschikt voor het opruwen tussen 
verflagen door, bij gebruik van 2-componentenverf en -primers. De Scuff Disc kan worden 
gebruikt om verloopgebieden te repareren. 

 
Ondergronden: 

• Verf 
• Coatings 
• (Roestvrij)staal 
• Kunststof 
• Koperlegeringen / messing / brons 
• Primers 
• Multiplex 
• Aluminium 
• Etc. 
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Industrie: 
• Carrosseriereparaties 
• Voertuigproductie 
• Bouwen van schepen en jachten 
• Metaalbewerking 
• Decoratie en constructie 
• Houtbewerking 

 
Technische specificatie: 
 
Art. nr. 38500800 Type A, Very Fine – rood 
Art. nr. 38501500 Type S, Ultra Fine – grijs 
Verpakkingseenheid 10 pakjes met ieder 10 stuks 
Verpakking 10 stuks 
Maat 150 mm 
Basismateriaal Niet-geweven 
Korrel Aluminiumoxide (ZF) en siliciumcarbide (UF) 
Hechting Hars 
Coating Driedimensionaal 

 
 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 3800xx00 – Omschrijving: Scuff Vellen 
Artikelnummer: 3820xx00 – Omschrijving: Scuff Rollen 
 
Disclaimer 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. De informatie over werk 
en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 
en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 
gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 
International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 
producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 
Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

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