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Technisch informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 3895xxx0 

 
Omschrijving: Soft Flex Rollen (115 mm x 25 m) 

                    

 

 

  

 

 
 

Specificatie: 
Schuurpapier op foam rug. Special voor schuurwerk op moeilijk bereikbare plaatsen. Zowel nat als droog 

te gebruiken. Beschikbaar met grovere schuurkorrels voor het schuren van plamuur en met fijnere 

schuurkorrels voor het schuren van primers en laklagen. Rol van 25 m met geperforeerde vellen van 125 x 
115 mm. Verkrijgbaar van P150 tot P800.  

 
Kenmerken en voordelen: 

- Soepel en zacht voor het handmatig schuren van moeilijke, geprofileerde oppervlakken en details.  

- De foam-ondergrond zorgt voor uitstekend houvast en gelijkmatige drukverdeling, waardoor een 

verminderd risico van doorschuren ontstaat. 
- De speciale stearaat coating voorkomt vollopen. 

 
Toepassing: 

Zowel nat als droog te gebruiken.  

 
Technische specificatie: 

 

Kleur Goud 

Inhoud Rol van 25 m; 200 geperforeerde vellen van 125 x 115 mm. 

Verpakkingseenheid Per rol in handige dispenser doos 

Verpakking 5 dispenser rollen in een doos 

Afmeting Vellen 125 x 115 mm 

Ondergrond A-papier + 4 mm foam 

Schuurkorrel Aluminum Oxide 

Korrelverdeling Half open 

Coating Stearaat coating 
 

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. 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 
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