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Tekniskt datablad  
Allmänt 
 
Artikelnummer: 8040 
 
Beskrivning: Colad Konturmärkare 
                    
 
  

 
 

Specifikationer:  
Colad Konturmärkare för karosser är utformat för verkstäder. Detta unika markeringsverktyg hjälper dig 
att följa och markera bilens ursprungliga karosslinjer i en enda rörelse. Den medföljande blyertspennan 
används för att markera bilens yttre linjer, även på komplicerade runda och svängda bildelar som hjulhus, 
dörrar osv.Markeringarna kan man sedan använda för att följa linjen, vilket ger bättre och snabbare 
slipning. Använd detta verktyg som en utmärkt förberedelse för slipning av objektet. Verktyget har en 
praktisk inbyggd pennvässare. 
 
Applicering: 
Börja med att applicera kitt eller primer på föremålet, låt torka, markera föremålets karosslinje, använd 
vid behov skyddstejp och börja slipa. Och återskapa bilens ursprungliga karosslinjer. 
 
Funktioner och fördelar: 

• Enkelt att markera och följa svängda, runda hjulhuslinjer, designlinjer på dörrar, fönster o.s.v. 
• Kan utökas i storlek (40–160 mm), så att den kan användas för en mängd olika fordon, som bilar, 

lastbilar och husbilar och andra transportfordon 
• Hållbar konstruktion i metall och därmed ett värdefullt verktyg för din verkstad 
• Designad och tillverkad i Nederländerna 
• Inbyggd pennvässare 

 
Tekniska specifikationer 
Färg röd 
Storlek Längd 23.5 cm x bredd 5.5 cm x höjd 8 cm; Kan utökas i storlek: 40–160 

mm. 
Material metall 
Innehåll 1 st. + 1 kolpenna 
Förpackningsenhet ytterkartong 50 st. 

 
 
Relaterade Colad-produkter 
 
Artikelnummer: 53200x – Beskrivning: Monteringshandskar Polyester 
 
Ansvarsfriskrivning 
Tekniskt datablad och materialsäkerhetsdatablad. Det är användarens ansvar att läsa, förstå och följa 
informationen i det tekniska databladet. Information om arbets- och miljösäkerhet finns i det 
materialsäkerhetsdatablad (MSDS) som du hittar på 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. 
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Datum för senaste versionen: 04-02-2022  
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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, Nederländerna                                           Tel: +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
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