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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 3895xxx0 

 
Descrição: Rolos com espuma (115 mm x 25 m)               

                    

 

 

  

 

 
 

Especificação: 
Rolos de lixa com espuma em seco para lixar manualmente áreas curvas e de difícil acesso e matizado de 

superfícies. Pode ser utilizado molhado ou seco. Disponível com grãos mais grossos pare polimento de 

massa e com grãos mais finos para superfícies com primário ou lacadas. Fornecidos em rolo de 25 m de 
comprimento com 200 folhas pre cortadas de 125 x 115 mm em caixa dispensadora. Disponível de P150 – 

P800. 
 

Funcionalidades e benefícios: 
‑ Flexível e macio para polimento manual em locais de difícil acesso e perfilados. 

‑ A base de espuma oferece uma adêrencia fácil e permite a aplicação de uma pressão uniforme. 

Isto reduz o risco de polir em excesso. 
‑ Recestimento especial de estearato para evitar obstruções. 

 
Aplicação: 

Adequado para polimento molhado ou seco. 

 
Especificações técnicas: 

 

Cor Ouro 

Conteúdo Rolo de 25 m; 200 folhas de 125 x 115 mm 

Unidade de embalagem Um rolo em uma caixa de dispensador 

Embalagem 5 distribuidores por caixa 

Tamanho Folhas 125 x 115 mm 

Suporte A-papel + 4 mm espuma 

Grãos Óxido de alumínio 

Distribuição de grãos Semi aberto 

Revestimento Revestimento de estearato 
 
 

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.pt. 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. 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. 
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