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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 814x (8142, 8141, 8140) 
 
Nazwa: Colad Antidust  
           Płyn do zabezpieczania powierzchni    
           Lepka powłoka do zabezpieczania ścian  
           kabin lakierniczych 
                    
 
 

 

 
Specyfikacja 

• Gotowy do nałożenia pistoletem natryskowym (dysza 1.8, 2.0; ciśnienie 2–3 bar), pędzlem i/lub 
wałkiem 

• Sprawia, że pył i mgła lakiernicza przylegają do powierzchni ścian kabiny lakierniczej 
• Przeźroczysty, więc nie redukuje jasności wnętrza kabiny i nie wpływa na ocenę koloru.  
• Łatwy do usunięcia przy pomocy ciepłej wody lub pistoletu wysokociśnieniowego 
• Nie zawiera silikonu 
• Wydajność około 10-12m2 na litr 
• Zalecana grubość powłoki; 100–125 mikronów (w 1 lub 2 warstwach) 
• Zalecany na 85 cykli pracy w komorze i/lub 1 miesiąc 
• Najlepsze efekty uzyskuje się przy wilgotności < 45% RV i w temperaturze poniżej 60–65°C 
• w kanistrze 

Opakowanie: 
- Nr art. 8140:             20 L 
- Nr art. 8141:             10 L 
- Nr art. 8142:             5 L 
- Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji przechowując w temperaturze pomiędzy 5 a 30°C 

Uwagi 
- Płyn kabinowy Colad to lepki płyn do zabezpieczania kabin lakierniczych 
- Płyn bardzo prosto zaaplikować za pomocą pistoletu lakierniczego, pędzla lub wałka  
- Pył, kurz i brud przylega do płynu 
- Przeźroczysta warstwa nie powoduje strat oświetlenia 
- Przeźroczysta warstwa nie wpływa negatywnie na ocenę koloru 
- Płyn kabinowy Colad można łatwo usunąć przy użyciu gorącej wody lub pistoletu 

wysokociśnieniowego (również po dłuższym czasie) 
- Używając płynu kabinowego Colad Twoja kabina lakiernicza pozostanie czysta jak nowa! 

Zrzeczenie się: 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 
www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 
odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 
i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 
z wymienionych produktów do swoich celów. 
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Opracowane przez: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
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