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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 9800 

 
Nazwa: Colad Zestaw do usuwania wtrąceń uchwyt + 

igły 
                    

 

 

  

 

 
 

Specyfikacja: 
Ten zestaw do usuwania wtrąceń firmy Colad jest skutecznym narzędziem do usuwania kłaczków, brudu i 

kurzu z mokrego lakieru. Składa się z aluminiowego pióra/uchwytu i 10 igieł. 

 
Cechy i korzyści: 

• Igły do usuwania zanieczyszczeń wyposażono w mikroskopijne haczyki. Umożliwia to usunięcie 

kurzu i zabrudzeń bez uszkadzania polakierowanej powierzchni.  

• Produkt łatwo usuwa drobiny pyłu z mokrego lakieru. Napięcie powierzchniowe lakieru 
automatycznie zamyka mikroskopijne zagłębienia. 

• 10 wymiennych igieł do usuwania zanieczyszczeń (Nr art 9810) zapakowano indywidualnie w 

opakowaniu typu blister. 
 

Specyfikacja techniczna:  

 

Zawartość 1 x aluminiowe pióro, 1 x opakowanie typu blister z 10 zapasowymi 

igłami, 1 x etui 

Rozmiar 18.5 x 6.5 x 2.5 cm 

Jednostka opakowania 1 sztuka w białej oprawce 

Kolor Czarny 

Opakowanie igieł 10 igieł do usuwania zanieczyszczeń indywidualnie zapakowanych w 

opakowaniu typu blister 

 

 

Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 9810 – Nazwa: Colad Zapasowe igły do usuwania wtrąceń 

 

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.co. 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. 
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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 

 
 

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

