For SMART
opportunities...

Hitta rätt kombination
för ett optimalt skydd:
TORR

Sidan 2-3

HYBRID

Sidan 4-5

VÅT

Sidan 6-8

OnlyColad!

Colad underhållslösningar
för sprutbox
Perfekta resultat kräver perfekta förutsättningar.
Ett fläckfritt lackeringsjobb kräver en välskött sprutbox. Colad har under årens lopp
utvecklat fem kombinationer för optimalt skydd som ser till att du både kan hålla
sprutboxen ren och se till att dina lackeringsjobb blir av bästa möjliga kvalitet. Oavsett om
du vill hålla din nya sprutbox så ren som möjligt, återställa din gamla sprutbox till nyskick
eller förhindra att damm förstör dina lackeringsjobb kommer de innovativa lösningarna för
underhåll av sprutbox från Colad® att hjälpa dig skydda din investering, hålla boxen ren
och snygg och se till att lackeringsjobben blir bättre.

Colad utformar unika möjligheter
för slutanvändare som satsar på att
uppnå bästa tänkbara resultat, både
i arbetet och vad gäller övergripande
processer inom företaget. Det handlar om bättre arbetsmiljö, effektivitet,
hållbarhet, yrkeskunnande och lönsamhet. Colad, uppfinner mer.

För mer information besök
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

TORR
En skyddslösning som appliceras torr. Perfekt för att skydda en redan
välunderhållen sprutbox och skydda väggarna från färgdimma och stänk.

TORR

Film4Booth
6860 (Rulle: 90 cm x 84 m inkl. 6 rullar tejp)
6880 (3 rullar tejp)
En transparent självhäftande skyddsfilm som kan användas för att maskera sprutboxens väggar.
Skyddar väggarna mot färgdimma och stänk och kan enkelt avlägsnas genom att ett skikt i taget
dras bort allteftersom de blir smutsiga.
Funktioner och fördelar
• Håller väggarna rena
• 4 skikt för ett mer långvarigt skydd
• Kan användas för att täcka lampor och fönster
• Ett skikt i taget kan enkelt dras bort
• Behandlad med färgvidhäftning
• Enkel att applicera

Kolla på video!

ÅTGÅNG

ANTAL SKIKT

APPLICERINGSMETOD

APPLICERING

1 rulle = 75.6 m2

Fyra skikt i ett (alla
skikt är numrerade)

För hand med applikator
och dispenser.

Sprutbåsväggar

Appliceringsanvisningar

Avlägsnande

Noteringar

Maximal
användning

Se till att underlaget är rent
och fritt från fett. Kan
appliceras på samma sätt
som tapeter. Täck över
skarvarna med medföljande
tejp.

Avlägsna filmen genom
att dra bort ett skikt i
taget från väggen. Tejpa
över skarvarna igen för
att förhindra
nedsmutsning.

Colad Film4Booth är inte ledande. För att identifiera om Film4Booth är lämpligt att applicera i
ditt ATEX -arbetsområde har användaren ansvaret
för att identifiera och bedöma riskerna med att
använda produkten i sin process, enligt ATEX
-användardirektivet 99/92/EG*.

1 000 boxcykler eller
ett år

Färg

Klibb

Genomskinlig Nej

4 skikt som gör
att skyddet håller
längre (1 000
båscykler eller
ett år).

* För mer information se det tekniska databladet.

En komplett lösning för underhåll av
ditt sprutbox!
6860 Film4Booth
6900 Filmdispenser
6950 Filmapplikator

2070 Magnetisk folieskärare
9105 Plastspackel
6880 Skarvtejp

Kombinera med

:

Dust Control

8200 (5 L) | 8210 (10 L)
Mer information finns på sidan 8.

Självhäftande: enkel att sätta upp på
och ta bort från sprutboxens väggar,
lampor och fönster för att hålla
sprutbåset i nyskick. Lämnar inga
limrester.

Fyra lätt avtagbara skikt som vart
och ett håller i flera månader, och
erbjuder skydd under totalt ett år.
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Varje transparent antistatiskt
polypropylenskikt är behandlat med
färgvidhäftning för att fånga upp
färgdimma.

Skydda din investering och minska
underhållskostnaderna.

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
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HYBRID
En skyddslösning som appliceras våt, men torkar och bildar ett avdragbart
skikt. Eftersom den är vit är den det perfekta alternativet för att skydda
missfärgade sprutbås. Ger bättre sikt och gör dessutom att båset känns
nästan som fabriksnytt!

Alternativ A: Hybrid

En kombination av vit (väggar) och transparent beläggning (lampor och fönster). Kombinera
Blizzard White Avdragbart boxskydd med en transparent beläggning.
Täcker en vanlig sprutbox* med:
• 1 x 8145 - Blizzard White Avdragbart Boxskydd
• 1 x 8146 - Ice Transparent Avdragbart Boxskydd

HYBRID

+
Dust Control

Ice Transparent
Avdragbart boxskydd
8146 (Burk med 5 L)
En transparent skyddsbeläggning som bildar ett hållbart skikt.
Skyddar lampor och fönster från färgdimma och skiktet kan
enkelt dras bort.

Kolla på video!

Ge ditt missfärgade
sprutbås en
ansiktslyftning!

Före

Efter

Blizzard White

Avdragbart boxskydd

LUFTFUKTIGHET
≥ 60% RV

Funktioner och fördelar
• Håller lampor och fönster rena
• Skiktet kan enkelt dras bort
• Färdigt för applicering

ÅTGÅNG

ANTAL SKIKT

APPLICERINGSMETOD

APPLICERING

4 - 6 m2/L

Rekommenderad tjocklek på skiktet: Applicera två
gånger tills skiktet är som minst 150 mikrometer
tjockt. Applicerat material får en mjölkvit färg. Det blir
transparent så snart det har torkat. Applicera inte
flera skikt ovanpå varandra. Detta försämrar
ljusgenomsläppet. Låt torka i rumstemperatur.

Applicera med sprutpistol,
högtrycksspruta, pensel
eller roller.

Fönster och lampor

Färg

Klibb

Appliceringsanvisningar

Munstycksstorlek

Avlägsnande

Maximal
användning

Genomskinlig

Nej

Kontrollera att sprutbåsets fönster och
lampor är rena och fria från fett. Rör om
ordentligt och applicera enligt
instruktionerna.

Högtrycksspruta: munstycksstorlek 417,
spruttryck 100–150 bar.
Sprutpistol: munstycksstorlek 2,5,
spruttryck 3 bar.

Avlägsna filmen
genom att dra loss
den från väggen.

250 boxcykler
tre månader.

8145 (Burk med 10 L)
En vit skyddsbeläggning som bildar ett hållbart skikt på sprutboxens väggar. Skyddar väggarna mot
färgdimma och stänk, ger dem ett fräscht utseende och är enkel att dra bort.

+
Dust Control

Funktioner och fördelar
• Håller väggarna rena
• Vit färg ger optimal ljusreflektion
• Skiktet kan enkelt dras bort
• Färdig för applicering

Alternativ B: Hybrid / Torr

En kombination av en vit (väggar) och en transparent film (lampor och fönster).
Kombinera Blizzard White Avdragbart boxskydd med en transparent film.
Täcker en vanlig sprutbox* med:

LUFTFUKTIGHET
≥ 60% RV

ÅTGÅNG

ANTAL SKIKT

APPLICERINGSMETOD

APPLICERING

Första skiktet
= 6,66 m²/L
övriga
= 16 m²/L

Rekommenderad tjocklek på skiktet: 150
mikrometer. Applicera två gånger tills skiktet är
minst 150 mikrometer tjockt. Rekommenderat
antal skikt: Första skiktet ska ha rekommenderad
mikrometertjocklek. Flera skikt kan appliceras
ovanpå varandra (högst sex skikt) så att ytan
blir tillräckligt vit. Alla extraskikt ska vara ungefär
65 mikrometer tjocka. Torkar i rumstemperatur.

Applicera med sprutpistol,
högtrycksspruta, pensel
eller roller.

Sprutbåsväggar
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6861 (Rulle: 46 cm x 42 m)
En transparent skyddsfilm i 4 skikt som skyddar
sprutskåpets lampor och fönster. Enkel att avlägsna
genom att ett skikt i taget dras bort.

Tacky

Appliceringsanvisningar

Munstycksstorlek

Avlägsnande

Maximal
användning

Vit

Nej

Se till att sprutbåsets väggar är rena
och fria från fett. Maskera alla transparenta
delar som belysning och fönster. Rör om
ordentligt och applicera enligt instruktionerna.

Högtrycksspruta: munstycksstorlek 417, spruttryck 100–150 bar.
Sprutpistol: munstycksstorlek 2,5,
spruttryck 3 bar

Dra försiktigt bort det
enskilda skiktet. Eventuella
rester kan tas bort med varmvatten eller högtryckstvätt.

250 boxcykler eller
tre månader.

: Dust Control 8200 (Burk med 5 L), mer information finns på sidan 8.
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Dust Control

Armaturplast 4-skikt

Färg

Kombinera med

+

• 1 x 8145 - Blizzard White Avdragbart Boxskydd
• 1 x 6861 - Armaturplast 4-skikt

Funktioner och fördelar
• Håller lampor och fönster rena
• Enkel att avlägsna genom att ett skikt i taget dras bort
• Enkel att applicera

ÅTGÅNG

ANTAL
SKIKT

APPLICERINGSMETOD

APPLICERING

1 rulle
= 19 m2

Fyra skikt i ett
(alla skikt är
numrerade)

För hand.

Fönster och
lampor

Färg

Klibb

Appliceringsanvisningar

Avlägsnande

Genomskinlig

Nej

Kontrollera att fönster och lampor är rena och fria från fett. Kan
appliceras på samma sätt som tapeter.

Avlägsna filmen genom att dra bort ett skikt i taget från
väggen.

* En standard sprutbox har en yta på 75 m2

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
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VÅT
Transparenta skyddslösningar som kan appliceras våta. Perfekt för
att skydda ett redan välunderhållet sprutbås. Skyddar väggarna från
färgstänk och förhindrar dammföroreningar.

VÅT

Ice Transparent Booth Coating
8146 (10 L can)

Skydda din box
mot överspray!

Alternativ A: Klibb

Alternativ B: Klibb - Premium

Colad Tacky-lösningen håller båsets väggar rena genom att bilda ett transparent, skyddande skikt som skyddar dina väggar
mot färgdimma och stänk. Skiktet behåller sin vidhäftningsförmåga och fångar upp alla dammpartiklar som virvlar runt i båset.
Colad Antidust garanterar att sprutbåsets väggar förblir klibbiga i upp till en månad eller 85 båscykler.

Colad Tacky Premium-lösningen håller båsets väggar rena genom att bilda ett skyddande skikt som skyddar dina väggar mot färgdimma och
stänk. Skiktet behåller sin vidhäftningsförmåga och fångar upp alla dammpartiklar som virvlar runt i båset. Dessa lösningar skyddar bättre under
förhållanden med låg luftfuktighet, till exempel vintertid. De garanterar att sprutbåsets väggar förblir klibbiga i upp till en månad eller 85 båscykler.

Antidust

En transparent skyddsbeläggning med vidhäftande
egenskaper som bildar ett klibbigt skikt på sprutboxens
väggar. Skyddar väggarna från färgdimma och stänk
och fångar upp virvlande dammpartiklar tack vare sina
vidhäftande egenskaper.

8200 (5 L) | 8210 (10 L)
En statisk genomskinlig lösning för sprutbåsgolv och beredningsområden. Särskilt
utformad för att hålla kvar smuts och skräp på
golvet för att förhindra att damm virvlar runt
under lackeringen.

+

Funktioner och fördelar
• Håller väggarna rena
• Vidhäftningsförmågan fångar upp färgdimma, stänk, damm och smuts
• Klar för applicering
• Silikonfri

6

Antidust Premium

Dust Control

8142 (5 L) | 8141 (10 L) | 8140 (20 L)

Funktioner och fördelar
• Håller golven rena
• Statiska egenskaper som drar åt sig damm
och smuts
• Klar för applicering

Antidust Premium White

8139 (20 L)

8138 (20 L)

Dessa lösningar skyddar bättre under
förhållanden med låg luftfuktighet, till
exempel vintertid. Transparent skyddsbeläggning med vidhäftande egenskaper
som bildar ett klibbigt skikt på sprutbåsets väggar.

Antidust Premium White skyddar bättre under förhållanden med låg luftfuktighet, till exempel vintertid. Vit
skyddsbeläggning med vidhäftande egenskaper som
bildar ett klibbigt skikt på sprutbåsets väggar. Bildar
ett vitt skikt på väggarna och gör att sprutbåset ser
nytt ut!

Funktioner och fördelar
• Håller väggarna rena
• Vidhäftningsförmågan fångar upp
färgdimma, stänk, damm och smuts
• Klar för applicering
• Silikonfri

Funktioner och fördelar
• Håller väggarna rena
• Vidhäftningsförmågan fångar upp
färgdimma, stänk, damm och smuts
• Klar för applicering
• Silikonfri

LUFTFUKTIGHET

ÅTGÅNG

ANTAL SKIKT

APPLICERINGSMETOD

APPLICERING

LUFTFUKTIGHET

ÅTGÅNG

ANTAL SKIKT

APPLICERINGSMETOD

APPLICERING

≥ 60% RV

10 -12 m /L

Rekommenderad tjocklek på skitet:
100-125 mikron. Rekommenderat antal
skikt: 1-2 beroende på behov.

Applicera med sprutpistol,
pensel eller roller.

Sprutbåsväggar

≥ 60% RV

10 -12 m /L

Rekommenderad tjocklek på skitet:
100-125 mikron. Rekommenderat antal
skikt: 1-2 beroende på behov.

Applicera med sprutpistol,
pensel eller roller.

Sprutbåsväggar

2

2

Färg

Tacky

Förberedelsearbete

Munstycksstorlek

Avlägsnande

Noteringar

Maximal
användning

Färg

Tacky

Förberedelsearbete

Munstycksstorlek

Avlägsnande

Noteringar

Maximal
användning

Genomskinlig

Ja

Kontrollera att sprutbåsets väggar är
rena och fria från fett. Skaka väl och
applicera enligt instruktionerna.

Sprutpistol: munstycksstorlek 1,8–2,0, spruttryck
2–3 bar.

Ta bort med
varmt vatten
eller ångtvätt.

Högre temperaturer än
normalt kan få Antidust
att bli uttorkad snabbare
(över 60–65 °C).

85 boxcykler
en månad.

Genomskinlig

Ja

Kontrollera att sprutbåsets väggar är
rena och fria från fett. Skaka väl och
applicera enligt instruktionerna.

Sprutpistol: munstycksstorlek 1,8–2,0, spruttryck
2–3 bar.

Ta bort med
varmt vatten
eller ångtvätt.

Högre temperaturer än
normalt kan få Antidust
att bli uttorkad snabbare
(över 60–65 °C).

85 boxcykler
en månad.

WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
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VÅT

PRODUKTÖVERSIKT

Alternativ C: Icke klibbig

Artikel

Skyddstid*

Färg

Klibb

Skydda ditt välskötta sprutbås från färgdimma och stänk!

TORR

Colad Non-Tacky-lösningen håller båsets väggar rena genom att bilda ett transparent skyddsskikt som skyddar
väggarna från färgdimma och stänk.

Lämplig för

Film4Booth

6860 - 90 cm x 84 m

1 000 boxcykler eller ett år*

Sprutboxväggar

Genomskinlig

Nej

Dust Control

8200 - 5 L
8210 - 10 L

48 timmar per ansökan*

Sprutboxens golv

Genomskinlig

Ja

HYBRID

Ge ditt missfärgade sprutbås en ansiktslyftning!

Booth Coating

Alternativ A: Hybrid

Blizzard White Avdragbart boxskydd

8145 - 10 L

250 båscykler eller
tre månader*

Sprutboxväggar

Vit

Nej

En transparent skyddsbeläggning som bildar en kraftig och genomskinlig
torr (ej klibbig) film. Skyddar väggarna från färgdimma och stänk.

Ice Transparent Avdragbart boxskydd

8146 - 5 L

250 boxcykler tre månader*

Fönster och lampor

Genomskinlig

Nej

Dust Control

8200 - 5 L
8210 - 10 L

48 timmar per ansökan*

Sprutboxens golv

Genomskinlig

Ja

Blizzard White Avdragbart boxskydd

8145 - 10 L

250 boxcykler eller
tre månader*

Sprutboxväggar

Vit

Nej

Armaturplast 4-skikt

6861 - 46 cm x 42 m

250 boxcykler eller 3
månader*

Fönster och lampor

Genomskinlig

Nej

Dust Control

8200 - 5 L
8210 - 10 L

48 timmar per ansökan*

Sprutboxens golv

Genomskinlig

Ja

8144 (Burk med 5 L)

Funktioner och fördelar
• Håller väggarna rena
• Klibbar ej
• Klar för applicering

Alternativ B: Hybrid / Torr

LUFTFUKTIGHET

ÅTGÅNG

ANTAL SKIKT

APPLICERINGSMETOD

APPLICERING

≥ 60% RV

15 m2/L

Rekommenderad tjocklek på skiktet: 65
mikrometer. Rekommenderat antal skikt: 1.
Flera skikt kan appliceras ovanpå varandra (upp
till max. fem skikt). Låt torka i rumstemperatur.

Applicera med sprutpistol.

Sprutbåsväggar

VÅT

Skydda ditt välskötta sprutbås från färgdimma och stänk!

Alternativ A: Klibbig

Färg

Tacky

Förberedelsearbete

Munstycksstorlek

Avlägsnande

Maximal
användning

Genomskinlig

Nej

Kontrollera att sprutbåsets väggar är rena
och fria från fett. Skaka väl och applicera
enligt instruktionerna.

Sprutpistol:
munstycksstorlek 1,3–2,8, spruttryck 1,5–2 bar.

Avlägsnas enkelt
med varmvatten eller
högtryckstvätt.

85 boxcykler
en månad.

Kombinera med:

Anti Dust

8142 - 5 L
8141 - 10 L
8140 - 20 L

85 boxcykler en månad*

Sprutboxväggar, fönster och
lampor

Genomskinlig

Ja

Dust Control

8200 - 5 L
8210 - 10 L

48 timmar per ansökan*

Sprutboxens golv

Genomskinlig

Ja

Antidust Premium

8139 - 20 L

85 boxcykler en månad*

Sprutboxväggar, fönster och
lampor

Genomskinlig

Ja

Antidust Premium White

8138 - 20 L

85 boxcykler en månad*

Sprutboxväggar

Vit

Ja

Dust Control

8200 - 5 L
8210 - 10 L

48 timmar per ansökan *

Sprutboxens golv

Genomskinlig

Ja

Booth Coating

8144 - 5 L

85 boxcykler en månad*

Sprutboxväggar

Genomskinlig

Nej

Dust Control

8200 - 5 L
8210 - 10 L

48 timmar per ansökan *

Sprutboxens golv

Genomskinlig

Ja

Alternativ B: Klibbig - Premium

Alternativ c: Icke klibbig

Dust Control

8200 (5 L) | 8210 (10 L)

* Detta är ett vägledande värde som kan variera baserat på aktuella förhållanden.

En statisk genomskinlig lösning för sprutbåsgolv och beredningsområden.
Särskilt utformad för att hålla kvar smuts och skräp på golvet för att förhindra
att damm virvlar runt under lackeringen.
Funktioner och fördelar
• Håller golven rena
• Statiska egenskaper som drar åt sig damm och smuts
• Klar för applicering
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LUFTFUKTIGHET

ÅTGÅNG

ANTAL SKIKT

APPLICERINGSMETOD

APPLICERING

≥ 60% RV

50 m /L

Rekommenderad tjocklek på skiktet: 10
mikrometer. Rekommenderat antal skikt: 1.
Applicera varannan dag för bästa resultat.
Låt torka i rumstemperatur.

Applicera med
högtrycksspruta.

Sprutbåsets golv

2

Färg

Tacky

Förberedelsearbete

Avlägsnande

Noteringar

Maximal
användning

Genomskinlig

Ja

Kontrollera att sprutbåsets golv är rent och
fritt från fett. Skaka väl och applicera enligt
instruktionerna.

Avlägsnas genom
våttorkning eller vattning med alkaliskt rengöringsmedel.

Statiskt laddad.

250 båscykler/tre
månader.
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For SMART
opportunities...

Välj Colads underhållslösningar för
sprutbås för att skydda din investering
och åstadkomma bästa möjliga
resultat.

Mer information ﬁnns på
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM
EMM Sverige AB, Aminogatan 15, 431 53 Mölndal, Sverige,
T +46 (0) 31 86 59 50, E order@emm.se, www.emm.se
www.colad.co

