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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 8000 
 
Omschrijving: Colad WaterlessWash  
  
 
 
  

 
Specificaties 
 
Reinigingsvloeistof welke een voertuig of specifiek paneel snel en gemakkelijk schoonmaakt. Uw minimaliseert uw 
impact op het milieu door minimaal verbruik van water en energie. Spuit de vloeistof op het paneel, veeg het 
schoon en poets het op! U bent klaar om te starten met de reparatie voor u het weet!  
 
- Gemakkelijk in gebruik                 - Efficiente reiniging 
- Verhoogt de productiviteit          - Tijdbesparend 
- Mileuvriendelijk 
 
Gemiddeld verbruik: +/- 50 ml per paneel. 
Eén jerrycan van 5 liter is voldoende om wel 100 panelen of 15 complete auto’s te reinigen.  

Verpakking: 5 L jerrycan. 
Houdbaarheid: tot 2 jaar na productiedatum (zie label).   
 
Goed schudden voor gebruik. 
Veiligheidsdatablad beschikbaar op aanvraag.   
 
Opmerkingen 
 
Gebruiksaanwijzing : 
Spuit een dunne laag WaterlessWash op een voertuig of paneel (met behulp van de Colad Pompvloeistofspuit voor 
gelijkmatige verdeling) en laat dit even inwerken. Veeg het vuil weg met een vochtige microvezeldoek (om krassen 
te voorkomen). Veeg het oppervlak na met een droge (en schone) microvezeldoek voor een schoon en glanzend 
resultaat. Klaar om op pad te gaan / te starten met een reparatie. 
 
Let op: niet gebruiken in de volle zon – het aanbrengen op warme ondergronden zorgt ervoor dat de vloeistof 
verdampt voor het zijn werk kan doen.  
Let op: Gebruik uw gezond verstand – Extreem vervuilde oppervlakken (modder en zand) vooraf afspoelen met 
water om krassen te voorkomen.  
Let op: Colad WaterlessWash is geen ontvetter, ontvet altijd het oppervlak voor u aan de reparatie begint. 
 
Gerelateerde producten 
 
Colad Microvezeldoeken - Art.nr. 8800 
Colad Pompvloeistofspuit met codeerringen – Art.nr. 9705 
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Ontwikkeld door: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

 

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