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Tekniskt Datablad  
Allmänt 
 
Artikelnummer:  6102 
 
Beskrivning: Colad Interiörskydd - 7 delar 
                    
 
 
  

 

 
 

Specifikationer 
 
Skyddskit i sju delar för bilklädsel, håller bilens insida ren och skyddad. 
Colad Interiörskydd för insidan av bilen, avsett för bilklädsel, kan användas för att täcka över och skydda bilens 
invändiga delar som oftast hanteras. Kitet håller bilens insida ren och skyddar de viktigaste invändiga delarna mot 
damm och fett. Skapar en hygienisk miljö för såväl reparatörer och mekaniker som bilens ägare eftersom de 
invändiga delar som oftast hanteras inte längre behöver vidröras. 
 
Funktioner och förderlar 

• Komplett kit för övertäckning av bilens invändiga delar som oftast hanteras och vidrörs: 
o Förarsäte  
o Växelspak 
o Handbroms 
o Golvmatta  
o Ratt 
o Dörrhandtag 
o Blinkers 

 
• Möjliggör säkert och hygieniskt arbete. 

Håller bilens insida fri från smuts och fett och förhindrar att sådana partiklar överförs från person till 
person. 
 

• En perfekt lösning för hyrbilar, leverans/hämtning av fordon samt parkeringsservicetjänster. 
 

• Varje kit är förseglat i en plastpåse för optimal hygien 

 
 
Tekniska specifikationer 
 
Varje kit innehåller:  

• 1 x överdrag för förarsäte 
• 1 x överdrag för växelspak  
• 1 x överdrag för handbroms 
• 1 x överdrag för golvmatta 
• 1 x överdrag för ratt 
• 1 x överdrag för dörrhandtag 
• 1 x överdrag för blinkers 
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Färg:   Vit  
Material:  HDPE 
 
Förpackning:  Per kit i en plastpåse – 100 kit per låda 
Palettering:          91 lådor per pall – 9 100 kit per pall 
 
 
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 
 
Varning 
 
Tekniskt datablad och säkerhetsdatablad: Det är användarens ansvar att läsa, förstå och följa den information som 
ges i det tekniska databladet. 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. 
 

 

http://www.emm.se/
http://www.colad.co/
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