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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 9113 + 9114 
 
Descrição: Mangueira de Ar Comprimido Antiestática 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
A Mangueira de ar comprimido antiestática Colad foi desenvolvida para ser utilizada como uma solução 
duradoura para ferramentas pneumáticas. A mangueira não contém silicone e, por isso, é adequada para 
aplicações de pintura à pistola. Devido às suas propriedades antiestáticas (resistência <104 Ω), previne 
descargas estáticas e também é adequada para a utilização em processos de pintura que geram 
atmosferas potencialmente explosivas.  
 
A Mangueira de ar comprimido antiestática Colad inclui marcas de medição impressas. Esta marcação 
ajuda a medir e a cortar. É excelente para utilizar numa cabina de pintura. A mangueira é leve, mas muito 
forte. É embalada numa caixa autodoseadora única para facilidade de manuseamento e limpeza. A 
mangueira inclui agora um Corta mangueira Colad gratuito (art. n.º 9119).  
 
A Mangueira de ar comprimido antiestática Colad está disponível em dois tamanhos diferentes.  
 
Mangueira de ar comprimido antiestática de 100 m 
Art. n.º 9113 
Diâmetro interno: 8 mm 
Diâmetro externo: 12 mm 
Embalagem: por rolo de 100 metros numa caixa 
 
Mangueira de ar comprimido antiestática de 60 m 
Art. n.º 9114 
Diâmetro interno: 10 mm 
Diâmetro externo: 15 mm 
Embalagem: por rolo de 60 metros numa caixa 
 
Especificações técnicas: 
 
Cor Azul/Amarelo 
Material Borracha termoplástica (PU/TPR) com reforço de poliéster 
Propriedades Livre de silicone 
Pressão de trabalho 20 bar 
Pressão de rotura 60 bar 
Resistência elétrica <104 Ω 
Embalagem Numa caixa doseadora especial com abertura a meio 

- 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 9119 – Descrição: Corta mangueira 
 
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 
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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. 
 
Publicado por: 
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