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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 9702 
 
Omschrijving: Pompvloeistofspuit Codeerringen 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
 
Een uniek systeem om gemakkelijk de inhoud van uw pompvloeistofspuiten te onderscheiden.  
 
Onderscheid maken tussen verschillende soorten vloeibare inhoud op uw werkplek, kan een hele uitdaging zijn.  
Een goed systeem om uw pompvloeistofspuiten te coderen is een must om uw voorraad op orde te houden. Met 
de Pompvloeistofspuit Codeerringen kunt u gemakkelijk verschillende vloeistoffen herkennen met behulp van de 
kleurcodering. Noteer uw code op de kleuridentificatiekaart om grip op uw assortiment te houden.  
 
Eigenschappen: 
• Geschikt voor gebruik op de Colad Premium en Ultimate Pompvloeistofspuiten 
• Elke set bevat vijf eenvoudig te onderscheiden kleuren 
 
Voordelen:  
• Gemakkelijke onderscheiding en identificatie van vloeistoffen dankzij de kleurcodering 
• Snel en eenvoudig aan te brengen  
 
Technische kenmerken:  
Kleuren: blauw, groen, geel, oranje en grijs 
Inhoud: Set met vijf pompvloeistofspuit codeerringen  
Materiaal: HDPE 
Afmetingen: 74 mm 
Gewicht: Twee gram per ring 
 
Verpakking: plastic minigriptasje  
Buitenverpakking: 100 sets per doos, 108 dozen per pallet  
 
Gerelateerde producten 
 
Colad Pompvloeistofspuit Premium 
Art.nr. 9703 
 
Colad Pompvloeistofspuit Ultimate 
Art.nr. 9704 
 
Colad Kleuridentificatiekaart 
Art.nr. 970201 
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Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                  www.colad.nl 
 
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. het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn 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 B.V. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke 
toepassing van de gebruiker te bepalen. 
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