
Colad opracowuje specjalne możliwości 
dla użytkowników końcowych, którym 
zależy na najlepszych efektach w 
zakresie pracy oraz ogólnych 
procedur zakładowych. Tutaj liczą się 
lepsze warunki pracy, wydajność, 
ekologia, profesjonalizm i zysk. Colad, 
czyli inwencja przede wszystkim.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

MOKRA

HYBRYDA

SUCHA Strona 2-3

Strona 4-5

Strona 6-7

Znajdź swoją optymalną 
kombinację ochronną: 

Aby uzyskać doskonałe efekty lakierowania bez skaz, konieczna jest dobrze utrzymana kabina lakiernicza. 
W oparciu o wieloletnie doświadczenie marka Colad opracowała pięć optymalnych kombinacji 
zabezpieczających, które pomogą utrzymać twoją kabinę w czystości i zapewnić najwyższą możliwą jakość 
lakierowania. Jeżeli chcesz utrzymać swoją nową kabinę lakierniczą w najlepszej możliwej czystości, 
sprawić, że starzejąca się kabina lakiernicza znów będzie jak nowa lub zabezpieczyć przed wznoszeniem 
się pyłu na nałożony lakier, innowacyjne rozwiązania Colad® do konserwacji kabiny lakierniczej pomogą 
ci zabezpieczyć twoją inwestycję, utrzymać kabinę w czystości i zagwarantować lepsze rezultaty prac 
lakierniczych.

Rozwiązania konserwacyjne 
dla kabin lakierniczych
Doskonałe rezultaty wymagają doskonałych warunków.

For SMART
opportunities...

OnlyColad!
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Kolor Lepki Instrukcja użycia Usuwanie Uwagi Wykorzystanie 
maksymalne

Przezroczysty Nie Upewnij się, że powierzchnia 
jest czysta i wolna od smarów. 
Można nakładać w taki sam 
sposób jak tapetę. Pokryj 
zachodzące na siebie części 
przy pomocy dostarczonej 
taśmy do kabin.

Usuń poprzez odklejenie folii od 
ściany warstwa po warstwie. 
Ponownie pokryj zachodzące 
na siebie części przy pomocy 
dostarczonej taśmy do kabin 
w celu zabezpieczenia przez 
zanieczyszczeniem.

Folia Colad Film4booth może 
być stosowana w strefi e Atex, 
w celu zapoznania się ze  
szczegółami dotyczącymi 
stosowania w strefi e 
zagrożonej wybuchem sprawdź 
kartę techniczną TDS.

1000 cykli 
kabiny lub 1 rok

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Folia Film4Booth  
6860 (Rolka: 90 cm × 84 m wraz z 6 rolkami taśmy)
6880 (3 rolki taśmy)

6860 Folia Film4Booth
6900 Podajnik do folii
6950 Aplikator do folii

2070 Nóż magnetyczny do folii
9105 Szpachelka plastikowa
6880 Taśma

Przezroczysta, zabezpieczająca, samoprzylepna folia, którą można stosować w celu zamaskowania ścian 
kabiny. Zabezpiecza ściany przed pyłem lakierniczym (overspray) łatwo się zdejmuje poprzez 
odklejanie kolejnych warstw jedna po drugiej, gdy będą zanieczyszczone.

Cechy i korzyści
• Utrzymuje czystość ścian
• 4 warstwy zapewniające dłuższy czas ochrony
• Może być naklejana na lampy i okna
• Łatwo się zdejmuje poprzez odklejanie warstw
• Zapewnia przyczepność lakieru
• Łatwa do nałożenia

Rozwiązanie zabezpieczające nakładane na sucho. Nadaje się idealnie do 
dobrze utrzymanej kabiny i chroni ściany przed zabrudzeniami lakierniczymi.

Samoprzylepna: łatwe nakładanie i 
zdejmowanie ze ścian kabiny, lamp i okien, 
dzięki czemu twoja kabina może wyglądać 
jak nowa. Nie pozostawia śladów kleju.

Każda przezroczysta, antystatyczna 
warstwa polipropylenowa posiada 
właściwości adhezji lakieru, co pozwala 
wyłapywać pył lakierniczy (overspray).

Cztery łatwe do usunięcia warstwy, 
z których każda wytrzymuje kilka 

miesięcy, zapewniając łącznie jeden 
rok ochrony.

Zabezpiecz swoją inwestycję i 
zredukuj koszty utrzymania.
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1 rolka = 75.6 m2

WYDAJNOŚĆ

4 warstwy w 1 
(wszystkie warstwy są 
ponumerowane)

LICZBA WARSTW

Ręcznie przy użyciu 
aplikatora i dozownika.

METODA APLIKACJI

Ściany kabiny 
lakierniczej

ZASTOSOWANIE

Kompletny zestaw do utrzymania 
kabiny lakierniczej!

Więcej informacji: strona 7.

Połącz z :

Płyn Podłogowy Dust Control 
8200 (Puszka 5 L)

4 warstwy 
zapewniające 
dłuższy czas 

ochrony (1000 
cykli kabiny 
lub 1 rok).

SUCHA

Folia Colad Film4booth może być stosowana w strefi e 
Atex, w celu zapoznania się ze  szczegółami dotyczącymi 
stosowania w strefi e zagrożonej wybuchem sprawdź kartę 
techniczną TDS.

SUCHA



40 - 60% RV 
WILGOTNOŚĆ

4 - 6 m2/L 
WYDAJNOŚĆ

Zalecana grubość powłoki: Nałożyć dwukrotnie aż do uzyskania 
warstwy o grubości minimum 150 mikronów. Nałożony 
materiał będzie miał kolor mleczny. Po wyschnięciu powłoka stanie 
się przezroczysta.  Nie nakładać kilku warstw jedna na drugą. 
Spowoduje to utratę przejrzystości i ilości docierającego światła. 
Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

LICZBA POWŁOK

Nałożyć pistoletem 
natryskowym, 
systemem 
bezpowietrznym, 
pędzlem lub wałkiem 
do farby.  

METODA 
NAKŁADANIA Okna i lampy  

ZASTOSOWANIE

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Kolor Lepki Instrukcja użycia Rozmiar dyszy Usuwanie Wykorzystanie 
maksymalne

Biały Nie Upewnić się, że ściany kabiny lakierniczej 
są czyste i wolne od smarów. Zamaskować 
wszystkie przezroczyste elementy, takie jak 
lampy i okna. Dokładnie wymieszać i nanieść 
zgodnie z instrukcją.

Natrysk bezpowietrzny: dysza 
417, ciśnienie strumienia 100-
150 barów Pistolet natryskowy:  
dysza 2,5, ciśnienie strumienia 
3 bary.

Ostrożnie odklejać pojedyncze 
warstwy. Wszelkie 
pozostałości można łatwo 
usunąć ciepłą wodą lub 
spryskiwaczem ciśnieniowym.

250 cykli 
lakierowania lub
3 miesięcy.

40 - 60% RV

WILGOTNOŚĆ

Blizzard White 
Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych

8145 (Puszka 10 L)

Biała powłoka, która tworzy mocną warstwę ochronną na ścianach kabiny. Chroni ściany przed pyłem 
lakierniczym, nadając im jasną barwę. Aby zdjąć powłokę ochronną, wystarczy ją odkleić.

Cechy i korzyści
• Utrzymuje czystość ścian
• Biały kolor dla optymalnego odbijania światła
• Łatwo usuwalna, poprzez odklejenie
• Gotowość do nałożenia

Rozwiązanie zabezpieczające, które jest nakładane na mokro, ale po 
wyschnięciu tworzy warstwę odklejalną. Dzięki białemu kolorowi idealnie 
nadaje się do zabezpieczania kabin, które utraciły kolor. Poprawia 
widoczność i zapewnia kabinie całkiem nowy wygląd!

Nadaj zupełnie 
nowy wygląd 

swojej kabinie!
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Kolor Lepki Instrukcja użycia Usuwanie

Przezroczysty Nie Upewnić się, że okna i lampy są czyste i wolne od smarów. 
Można nakładać w taki sam sposób jak tapetę.

Usuń poprzez odklejenie folii z lamp i okien warstwa 
po warstwie.

Zabezpiecz standardową kabinę lakierniczą* stosując:

•  1 × 8145 - Blizzard White Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych 
•  1 × 8146 - Ice Transparent Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych 

Folia zabezpieczająca lampy i okna     
6861 (Rolka: 46 cm x 42 m)

Przezroczysta, zabezpieczająca folia 4-warstwowa do 
ochrony lamp i okien kabiny. Łatwo się zdejmuje 
poprzez odklejanie kolejnych warstw.

Cechy i korzyści
• Utrzymuje lampy i okna w czystości
• Łatwo usuwalna, poprzez odklejanie kolejnych warstw
• Łatwe nakładanie

Okna i lampy  

ZASTOSO-
WANIE

1 rolka 
=  19 m2

WYDAJNOŚĆ

54

PoPrzed

Połącz z : Płyn podłogowy Dust Control 8200 (Puszka 5 L), więcej informacji: strona 7. * Standardowa kabina ma powierzchnię 75 m2

Pierwsza 
warstwa = 
6,66 m2/L              
wszystkie 
pozostałe 
= 16 m2/L

WYDAJNOŚĆ

Zalecana grubość powłoki: 150 mikronów. Nałożyć 
dwukrotnie aż do uzyskania warstwy o grubości 
minimum 150 mikronów. Zalecana ilość warstw: 
Pierwsza warstwa o zalecanej grubości w mikronach. 
Można nakładać wiele warstw jedna na drugą (do 
maksymalnego poziomu 6 warstw), aby wzmocnić 
biel. Wszystkie dodatkowe powinny mieć grubość ok. 
65 mikronów. Schnięcie w temperaturze pokojowej.

LICZBA POWŁOK

Nałożyć pistoletem 
natryskowym, systemem 
bezpowietrznym, pędzlem 
lub wałkiem do farby.  

METODA NAKŁADANIA

Ściany kabiny 
lakierniczej  

ZASTOSOWANIE

Kolor Lepki Instrukcja użycia Rozmiar dyszy Usuwanie Wykorzystanie 
maksymalne

Przez-
roczysty

Nie Upewnić się, że okna i lampy kabiny 
lakierniczej są czyste i wolne od smarów. 
Dokładnie wymieszać i nanieść zgodnie z 
instrukcją.

Natrysk bezpowietrzny: dysza 417, 
ciśnienie strumienia 100-150 barów 
Pistolet natryskowy: dysza 2,5, 
ciśnienie strumienia 3 bary.

Usuwać 
poprzez 
odklejanie 
warstwy ze 
ściany.

250 cykli 
lakierowania /
3 miesiące.

Przezroczysta powłoka, która tworzy mocną warstwę 
ochronną. Chroni lampy i okna przed pyłem lakierniczym. Aby 
zdjąć powłokę ochronną, wystarczy ją odkleić.

Cechy i korzyści
• Utrzymuje czystość lamp i okien
• Łatwo usuwalna, poprzez odklejenie warstwy
• Gotowość do nałożenia

Ice Transparent 
Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych
8146 (Puszka 5 L)

4 warstwy w 1 
(wszystkie warstwy są 
ponumerowane)

LICZBA 
WARSTW

HYBRYDA
Opcja A: Hybrydowa
Połączenie powłoki białej (ściany) i przezroczystej (lampy i okna). Połącz zrywalną powłokę zabezpieczającą 
do kabin Blizzard White z powłoką przezroczystą.

Opcja B: Hybryda/Sucha
Połączenie białych powłok (ściany) i przezroczystej folii (lampy i okna). Połącz zrywalną powłokę Blizzard 
White z folią przezroczystą.

HYBRYDA

Ręcznie.

METODA 
NAKŁADANIA

Zabezpiecz standardową kabinę lakierniczą* stosując:

•  1 × 8145 - Blizzard White Zrywalna powłoka zabezpiec zająca do kabin lakierniczych 
•  1 × 6861 - Folia zabezpieczająca lampy i okna
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< 45% RV

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Kolor Lepki Przygotowanie Rozmiar dyszy Usuwanie Uwagi Wykorzystanie 
maksymalne

Przez-
roczysty

Tak Upewnić się, że ściany 
kabiny lakierniczej są czyste 
i wolne od smarów. 
Dokładnie wstrząsnąć i 
nanieść zgodnie z instrukcją.

Pistolet natryskowy: 
dysza 1,8-2,0; 
ciśnienie strumienia 
2-3 bary.

Usuwać przy 
pomocy ciepłej 
wody lub 
parownicy.

Regularne wzrosty 
temperatury mogą 
powodować szybsze 
wysychanie powłoki 
Antidust (> 60-65°C). 

85 cykli 
lakierowania / 1
miesiąc.

Ściany kabiny 
lakierniczej

Ice Przezroczysty Booth Coating
8146 (10 L can)

Przezroczyste, zabezpieczające rozwiązania, które można nakładać 
na mokro. Nadają się idealnie do dobrze utrzymanej kabiny, chronią 
ściany przed zabrudzeniami lakierniczymi i zanieczyszczeniem pyłem.

Chroń swą 
dobrze utrzymaną 

kabinę przed 
pyłem 

lakierniczym

Lepkie płyny Colad utrzymują w czystości ściany kabin lakierniczych tworząc przezroczystą, zabezpieczającą warstwę chroniącą ściany kabiny przed 
pyłem lakierniczym. Warstwa ta pozostaje lepka i łapie wszystkie cząsteczki pyłu unoszące się w kabinie. 

Kolor Lepki Przygotowanie Rozmiar dyszy Usuwanie Wykorzystanie 
maksymalne

Przez-
roczysty

Nie Upewnić się, że ściany kabiny lakierniczej 
są czyste i wolne od smarów. Dokładnie 
wstrząsnąć i nanieść zgodnie z instrukcją.

Pistolet natryskowy: 
dysza 1,3-2,8; ciśnienie 
strumienia 1,5-2 bary.

Usuwać przy pomocy 
ciepłej wody lub myjki 
ciśnieniowej.

85 cykli 
lakiero wania / 1 
miesiąc.

Przezroczysta, zabezpieczająca powłoka, która tworzy mocną i przezroczystą suchą 
(nielepką) warstwę. Chroni ściany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi.

Cechy i korzyści
• Utrzymuje ściany w czystości
• Nielepka                                                                              
• Gotowa do nakładania

Zmywalna folia do kabin
8144 (Puszka 5 L)

Rozwiązanie nielepkie zabezpiecza ściany kabiny przed zabrudzeniem poprzez utworzenie przezroczystej, 
zabezpieczającej warstwy chroniącej ściany przed przywieraniem zabrudzeń lakierniczych.

Opcja C: Nielepka

40 - 60% RV  Zalecana grubość powłoki: 65 mikronów.
Zalecana liczba powłok: 1. Można nakładać 
wiele warstw jedna na drugą do maksymalnego 
poziomu 5 warstw. Pozostawić do wyschnięcia 
w temperaturze pokojowej.

Ściany kabiny 
lakierniczej
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Kolor Lepki Przygotowanie Usuwanie Uwagi Wykorzystanie 
maksymalne

Przezroczysty Tak Upewnić się, że podłoga kabiny 
lakierniczej jest czysta i wolna od 
smarów. Dokładnie wstrząsnąć i 
nanieść zgodnie z instrukcją.

Usuwać przy pomocy 
mopa z wodą lub wody 
z alkalicznym środkiem 
myjącym.

Posiada właściwości 
elektrostatyczne.

Nakładać jedną warstwę 
co drugi dzień. Całkowicie 
oczyścić podłogę raz na 
miesiąc. 

40 - 60% RV 50 m2/L Zalecana grubość powłoki: 65 mikronów. Zalecana 
liczba powłok: 1. Nakładać raz na dwa dni w celu 
uzyskania najlepszych efektów. Pozostawić do 
wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Nakładać spryski-
waczem ciśnieniowym.

Płyn Podłogowy Dust Control
8200 (Puszka 5 L)

Statyczny, przezroczysty roztwór do spryskiwania podłogi kabin lakierniczych i 
przygotowalni. Zaprojektowany specjalnie, aby utrzymywać pył i zanieczyszczenia 
na podłodze, aby chronić przed unoszeniem pyłu podczas wykonywania prac 
lakierniczych.

Cechy i korzyści
• Utrzymuje czystość podłogi
• Statyczna formuła przyciąga pył i zanieczyszczenia
• Gotowy do nakładania

Stosuj wraz z: 

WILGOTNOŚĆ WILGOTNOŚĆ WYDAJNOŚĆ LICZBA POWŁOK METODA NAKŁADANIAZASTOSOWANIE

10 -12 m2/L

WYDAJNOŚĆ

Zalecana grubość powłoki: 100-125 
mikronów. Zalecana liczba powłok: 1 lub 2 
zależnie od grubości aplikacji. 

LICZBA POWŁOK

Nakładać pistoletem 
natryskowym, pędzlem lub 
wałkiem.

METODA NAKŁADANIA

Podłoga kabiny 
lakierniczej

ZASTOSOWANIE

WILGOTNOŚĆ LICZBA POWŁOK ZASTOSOWANIE

15 m2/L

WYDAJNOŚĆ

Nakładać pistoletem 
natryskowym.

METODA NAKŁADANIA

MOKRA

MOKRA

Opcja B: PremiumOpcja A: Lepka

Antidust Premium
8139 (20 L)

Płyn Kabinowy Antidust Premium chroni lepiej 
dzięki ulepszonej formule, np. podczas okresów 
zimowych przy niskiej wilgotności. Przezroczysta, 
zabezpieczająca powłoka o lepkich 
właściwościach, która tworzy lepką warstwę na 
ścianach Twojej kabiny lakierniczej.

Cechy i korzyści
Utrzymuje ściany w czystości                                    
Ulepszona formuła lepiej chroni w warunkach 
obniżonej wilgotności                                                               
Gotowe do nałożenia
Bez silikonu

•                       
•            
                          
•
•

Antidust
8142 (5 L)  |  8141 (10 L)  |  8140 (20 L)

Przezroczysta, zabezpieczająca powłoka o lepkich 
właściwościach, która tworzy lepką warstwę 
na ścianach Twojej kabiny. Chroni ściany przed 
zanieczyszczeniami lakierniczymi i wyłapuje 
cząsteczki pyłu dzięki lepkiej formule.

Cechy i korzyści
Utrzymuje ściany w czystości
Lepka formuła wyłapuje zanieczyszczenia 
lakiernicze, pył i brud 
Gotowe do nałożenia
Bez silikonu

•                       
•            
                          
•
•



Wybierz rozwiązania Colad do 
konserwacji kabiny lakierniczej, aby 
zabezpieczyć swoją inwestycję i 
utrzymać najlepsze rezultaty.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
Blowtherm Polska Sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 31 41-940 Piekary Śląskie Polska 
T +48 32 363 46 01 T +48 604 462 337
E emmbiuro@blowtherm.pl www.blowtherm.pl
www.colad.co

PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Nr artykułu Czas ochrony* Nadaje się do Kolor Lepki

  SUCHE Chroń dobrze utrzymaną kabinę przed zabrudzeniami lakierniczymi!

Folia Film4Booth 6860 - 90 cm x 84 m 1000 cykli kabiny lub 1 rok* Ściany kabiny lakierniczej Przezroczysty Nie

Płyn Podłogowy Dust Control 8200 - 5 L Aplikacja co 48 godzin* Podłoga kabiny 
lakierniczej

Przezroczysty Tak

  HYBRYDA Nadaj odbarwionej kabinie zupełnie nowy wygląd!

Opcja A: Hybrydowa

Blizzard White zrywalna powłoka 
zabezpieczająca do kabin lakierniczych 

8145 - 10 L 250 cykli lakierowania lub
3 miesięcy.*

Ściany kabiny lakierniczej  Biały Nie

Ice Transparent zrywalna powłoka 
zabezpieczająca do kabin lakierniczych 

8146 - 5 L 250 cykli lakierowania /
3 miesiące.*

Okna i lampy  Przezroczysty Nie

Płyn Podłogowy Dust Control 8200 - 5 L Aplikacja co 48 godzin* Podłoga kabiny 
lakierniczej

Przezroczysty Tak

Opcja B: Hybryda/Sucha

Blizzard White zrywalna powłoka 
zabezpieczająca do kabin lakierniczych 

8145 - 10 L 250 cykli lakierowania lub
3 miesięcy.*

Ściany kabiny lakierniczej  Biały Nie

Folia zabezpieczająca lampy i okna 6861 - 46 cm x 42 m 250 cykli lakierowania /
3 miesiące.*

Okna i lampy  Przezroczysty Nie

Płyn Podłogowy Dust Control 8200 - 5 L Aplikacja co 48 godzin* Podłoga kabiny 
lakierniczej

Przezroczysty Tak

  MOKRE Chroń dobrze utrzymaną kabinę przed zabrudzeniami lakierniczymi!

Opcja A: Lepki

Antidust 8142 - 5 L
8141 - 10 L
8140 - 20 L

85 cykli lakierowania / 
1 miesiąc.*

Ściany kabiny lakierniczej Przezroczysty Tak

Płyn Podłogowy Dust Control 8200 - 5 L Aplikacja co 48 godzin* Podłoga kabiny 
lakierniczej

Przezroczysty Tak

Opcja B: Premium

Antidust Premium 8139 - 20 L 85 cykli lakierowania / 
1 miesiąc.*

Ściany kabiny lakierniczej Przezroczysty Tak

Płyn Podłogowy Dust Control 8200 - 5 L Aplikacja co 48 godzin* Podłoga kabiny 
lakierniczej

Przezroczysty Tak

Opcja C: Nielepki

Zmywalna folia do kabin 8144 85 cykli lakierowania /
1 miesiąc.*

Ściany kabiny lakierniczej Przezroczysty Nie

Płyn Podłogowy Dust Control 8200 - 5 L Aplikacja co 48 godzin* Podłoga kabiny 
lakierniczej

Przezroczysty Tak

* To jest wskazówka, może się różnić w zależności od okoliczności.

For SMART
opportunities...


