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Tekniskt Datablad  
Allmänt 
 
Artikelnummer:  6860 
 
Beskrivning:  Film4Booth               
                    
 
 
  

 

 
 

Specifikationer: 
Skydda väggarna i sprutboxen med denna skyddsfilm i 4 skikt! Skiktet måste avlägsnas efter 250 cykler 
eller 3 månader. För att ta bort ett lager ska du avlägsna det övre lagret för att exponera ett rent lager 
och därefter tejpa om skarvarna. 
 
Funktioner och fördelar: 

- Självhäftande 
- Genomskinlig 
- Kan appliceras över armatur och fönster 
- Behandlad för färgvidhäftning 

 
Applicering: 
Slipa av väggarna i sprutboxen. Om boxen är väl använd/rejält smutsig använder du Colad 
Kardborrerondeller P320 medan det i nya och eller endast lätt smutsiga boxar använder dig av korn P800. 
Se till att boxen därefter är fullständigt dammfri. Använd Colad Non-Woven avfettingsduk (art nr 
B12686589) och colad pumpflaska med avfettningsmedel eller fönsterputs (dessa får dock inte innehåller 
någon silikonborttagning). 
 
Certifikat: 
Testad / certifierad enligt norm EN 60079-0:2011 
 
Tekniska specifikationer:  
 
Material Poly propylen (PP) 
Färg Transparent 
Bredd ± 90 cm 
Tjockleck 220 mikron 
Längd 84 m 
Smältpunkt 120°C 
Appliceringstemperatur Mellan 15°C och 40°C 
Förpackning 1 rulle/karting inklusive 6 rullar kanttejp 

- 
ATEX 
Colad Film4Booth är inte eletriskt ledande. För att ta reda på om Film4Booth är lämpligt att använda inom 
användarens ATEX-arbetsområde ansvarar användaren själv för att identifiera och bedöma riskerna med 
att använda produkten i sin process, i enlighet med ATEX-användardirektivet 99/92/EG. 
 
Colad Film4Booth testas enligt standarden EN 60079-0 och enligt EN 60079-32-1 kan den vara lämplig för 
applicering på sprutboxväggar, för zonerna 1 och 2 för gasgrupp IIA och i zon 20-21-22, dammgrupperna 
IIIA – IIIB – IIIC, i processer där manuella statiska källor förekommer. I processer där starka statiska 
källor (som elektrostatisk beläggning) förekommer, får processen endast genomföras på minst 100 cm 
avstånd från Film4Booth. 
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# Eftersom Film4Bbooth inte är elektriskt ledande är den inte lämplig för applicering på golvet i ett ATEX-
klassat område (zon 0-1-2/20-21-22). 
## Film4Booth ska inte användas för maskering av föremål. 
### Användaren ska alltid fastställa och bedöma huruvida produkten Film4Booth medför risker vid 
användning. Det är användarens ansvar att se till att uppfylla kraven i användardirektivet ATEX 99/92/EG 
och identifiera huruvida Film4Booth kan användas på ett säkert sätt i användarens process. 
#### Endast personer med tillräckliga kunskaper om användardirektivet ATEX 99/92/EG får göra en 
riskbedömning i ett ATEX-klassat område. 
 
ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DU ÄR OSÄKER UTAN KONTAKTA I STÄLLET EN ATEX-
EXPERT! 
 
Relaterade Colad-produkter:  
Artikelnummer: 6880 – Beskrivning: 3 rullar kanttejp 
Artikelnummer: 6900 – Beskrivning: Film Dispenser 
Artikelnummer: 6950 – Beskrivning: Film Applikator 
Artikelnummer: 2070 – Beskrivning: Magnetisk folieskärare 
Artikelnummer: 9105 – Beskrivning: Plastspacklar 
 
Varning 
Tekniskt datablad och säkerhetsdatablad: Det är användarens ansvar att läsa, förstå och följa den 
information som ges i det tekniska databladet. Information om arbetsmiljö och miljösäkerhet finns angivet 
på säkerhetsdatabladet (MSDS), via www.colad.co. Det är användarens ansvar att läsa och följa 
informationen. 
 
Produkterna är avsedda för professionell användning. Nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga 
skyddskläder ska användas. Reparationer ska alltid utföras i enlighet med originalutrustningstillverkarens 
regler och specifikationer. All information ska tas i beaktande, granskas och verifieras av användaren. 
Specifika tillämpningar och användningsomständigheter ligger utanför EMM International B.V:s kontroll. 
Det är användarens ansvar att avgöra huruvida de produkter som nämns är lämpliga för användarens 
specifika tillämpning. 
 
Skapad av: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.se                                                                                                          www.colad.co        
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