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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 8040 
 
Omschrijving: Colad Carrosserie Aftekengereedschap 
                    
 
  

 
 

Specificatie:  
De Colad Carrosserie Aftekengereedschap is ontworpen voor carrosseriewerkplaatsen. Deze unieke 
markeertool helpt u om in één beweging de originele carrosserielijnen van een voertuig te volgen en te 
markeren. Met het meegeleverde potlood worden de buitenste carrosserielijnen van het voertuigontwerp 
gemarkeerd, zelfs op moeilijke ronde en gebogen auto-onderdelen, zoals de wielkast, de portieren, enz. 
Dit kan worden gebruikt om de lijn te volgen en het schuurproces te verbeteren en te versnellen. Gebruik 
dit hulpmiddel als een goede voorbereiding voor het schuren van het object. Het gereedschap is voorzien 
van een ingebouwde puntenslijper. 
 
Toepassing: 
Begin met het aanbrengen van de plamuur of primer op het object, droog het, markeer de carrosserielijn 
van het object, gebruik indien nodig beschermingstape voor het oppervlak en begin met schuren. En 
herstel de originele carrosserielijnen van de auto. 
 
Functies en voordelen: 

• Gemakkelijk markeren en volgen van gebogen, ronde wielkastlijnen, ontwerplijnen op portieren, 
ramen, enz. 

• Uittrekbaar in afmetingen (40 - 160 mm: kan dus worden gebruikt voor een breed scala aan 
voertuigen, zoals auto's, vrachtwagens en campers en andere vormen van transport 

• Duurzaam metalen ontwerp en daarom een waardevol hulpmiddel voor uw carrosseriewerkplaats 
• Gemaakt en ontworpen in Nederland 
• Ingebouwde puntenslijper 

 
Technische specificatie: 
Kleur rood 
Afmetingen Lengte 23.5 cm x breedte 5.5 cm x diepte 8 cm 
Materiaal metaal 
Inhoud 1 stuk + 1 houtskool potlood 
Verpakkingseenheid per stuk; omdoos 50 stuks 

 
 
Gerelateerde Colad-producten 
 
Artikelnummer: 53200x – Beschrijving: Polyester Voorbewerkingshandschoenen 
 
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 
arbeids- 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. 
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Producten zijn bestemd 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 BV. 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, Nederland                                          Tel.: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
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