
GO!MIX SNAP

Därför gör vi det enkelt:

snaplid.com

Du tar lackering
på allvar

vi fattar grejen.



Använd vilken typ av färg som helst.
Finns med fyra olika fi lter.

Bred på
ordentligt
eller bara lite grann.

90 mikron
Klarlack

130 mikron
Vattenbaserad
grundfärg

190 mikron
Konventionell
grundfärg

280 mikron
Primer

Enkelt.
Mix, Snap, Go!

Använd adapterverktyget på: snaplid.com.

Anslut valfri 
sprutpistol
nu ska vi hitta en adapter åt dig.

Storleken
har

betydelse!

Spara färg 

Spara material 

använd allt - till sista droppen. 

Utnyttja tiden på bästa sätt. 
Vårt unika ventilerade system gör att du kan jobba 

på ett renare sätt med ett stabilt och jämnt färgfl öde. 
Mindre färg går till spillo – använd mindre 

för att skapa mer!

spara en kopp för varje jobb. 

Du kan använda en och samma kopp för blandning och 
målning. Andra system kräver olika steg som gör att 
målningsprocessenen går långsamt,  Colad Snap Lid 
System® går däremot snabbt att använda. Snäpp fast 
locket på blandningskoppen så är du klar. Det är enkel 
matematik: spara material genom att använda en kopp 
mindre för varje jobb.

 Vårt unika 
ventilerade system 

hjälper dig att apara färg.

Låt inget gå spillo med
Snap Lid System®.Spara

Spara tid och 
pengar med 

Snap Lid System®.

 Använd blandningskoppen 
som färgkopp och spara 

tid och material.

Mellankopp
350 ml

Utmärkt för
mindre jobb.

Standardkopp
700 ml / 700 ml UV

Perfekt för
vanliga jobb.

Stor kopp
900 ml

Redo för stora
utmaningar.

Liten kopp
88 ml

Perfekt för
spot repair.

för att skapa mer!



Välj dina 
produkter

Enkelt.
MIX SNAP GO!

Snap Lid®

Typ 90 μm

9350090SL

9370090SL

130 μm

9350130SL   

9370130SL

190 μm

9350190SL

9370190SL

280 μm

9350280SL

9370280SL

Kapacitet

350 ml

700 ml

Packning

50 lock

50 lock

Art nr

9500

9370CAP

937010

Packning

512 st. per låda

100 st. per påse

per styck

Produkt

Turbomix Paintsaver ™

Förslutningspluggar

Väggmontering

Pricken över iet

Konsekvent 
färgapplicering 
det perfekta systemet för ett konstant fl öde utan strul. 

Den unika ventilen och inbyggda silen gör att du slipper 
problem med oregelbundet fl öde, stänk och “hostningar”.
Enbart ett konstant och fritt fl öde!

Uppnå ett jämt fl öde med
Snap Lid System®.

   Flöde

För: 

• all slags färg. 
• små och stora jobb.
• alla typer av sprutpistoler.

 Det bästa 
färgfl ödet.

Optimerat fi lter 
för alla typer 

av målningsjobb.

Överlägsen sprutapplicering 
med vårt unika 
ventilerade system.

Snap Lid System®

190 μm

93100190SLS

9350190SLS

9370190SLS

9370190SLSUV

9390190SLS

280 μm

-

9350280SLS

9370280SLS

9370280SLSUV

-

130 μm

93100130SLS

9350130SLS

9370130SLS

-

9390130SLS

Typ 90 μm

93100090SLS

9350090SLS

9370090SLS

-

-

Kapacitet

88 ml

350 ml

700 ml

700 ml UV

900 ml

Packning

50 lock + 50 mixburkar 
+ 10 förslutningspluggar

50 lock + 50 mixburkar

50 lock + 50 mixburkar

25 lock + 25 mixburkar
+ 25 förslutningspluggar

40 lock + 40 mixburkar 9390190SLS -9390130SLS



Samlade  
styrkor!

Break Mix Save

Perfekt sammansättning
och optimal blandning.

Ergonomiskt grepp

Unikt formade hål

Innovativa 'break it and 
save it' systemet

Blanda bättre 
och spara mer 

(spara 5-7 gram/blandning)

Redo att testa Colad Snap Lid System®?

Hör av dig!
Kontakta din lokala Colad-återförsäljare
eller order@emm.se.

COLAD ÄR ETT VARUMÄRKE TILLHÖRANDE EMM INTERNATIONAL
EMM Sverige AB, Aminogatan 15, 431 53 Mölndal Sverige

T +46 (0)31 86 59 50 E order@emm.se www.emm.se


