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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 9105, 9106, 9107 e 9108 
 
Descrição: Colad Espátulas de plástico 
                    
 
 
  

 

 

Especificação: 
Espátulas de plástico com arestas afiadas para aplicar betume em superfícies planas (vermelha, 9105 e 
9106) ou curvas (preta, 9107 e 9108). São particularmente indicadas para a aplicação de betume em 
superfícies que não podem ter contacto com o aço (alumínio) ou que são susceptíveis de sofrer 
arranhões. 
 
Especificações técnicas: 
 
Art. n.º 9105 
Cor Vermelho 
Conteúdo Por conjunto de 5 peças 
Unidade de 
embalagem 

disponíveis em display 
com 25 conjuntos 

Tamanho 120 x 90 mm 
 
 
Art. n.º 9107 
Cor Preta 
Conteúdo Por conjunto de 5 peças 
Unidade de 
embalagem 

disponíveis em display 
com 25 conjuntos 

Tamanho 120 x 90 mm 
 
 

Art. n.º 9106 
Cor Vermelho 
Conteúdo Por conjunto de 100 peças 
Unidade de 
embalagem 

Por conjunto 

Tamanho 120 x 90 mm 

Art. n.º 9108 
Cor Preta 
Conteúdo Por conjunto de 100 peças 
Unidade de 
embalagem 

Por conjunto 

Tamanho 120 x 90 mm 

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.co. 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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