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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 5100xx 

 
Descrição: Colad Fatos Pintura de Nylon            

                    

 

 

  

 
 

Especificação: 
Para ser usados durante os processos de pintura para proteger a pessoa da pintura e para proteger a 

pintura de fibras, pó e pelugem. De cor branco para não alterar leitura da cor da tinta. Muito resistente e 

com uma extraordinária ventilação.Os Fatos de Pintura são 100% livres de pó e cotão e, por isso, 
adequados para um processo de pintura limpo. Os Fatos de Pintura são fornecidos com uma touca para 

proteger o cabelo do pintor. As mangas ficam justas nos pulsos, o que proporciona uma proteção 
excelente ao utilizador. A frente destes fatos de pintura é fechada com um fecho durável, que pode ser 

aberto dos dois lados.  

 
Os Fatos de Pintura não protegem mãos, pés ou rosto, sendo, por isso, necessário utilizar outro 
equipamento de proteção.  

 
Recomendações para lavagem: 

 
 

Certificados: 
Equipamento de proteção individual (EPI) Categoria I de acordo com a Norma Européia 

2016/425. O EPI protege contra riscos mínimos.  Protege contra químicos não perigosos, 
como tintas à base de água ou detergentes de limpeza não nocivos. Anti-estático EN 1149. 

 

Especificações técnicas: 
 

Cor Branco 

Material Nylon 

Acabamento Sem fiapos 

Peso 220 grama (tamanho 46) para 410 grama (tamanho 68) 

Desenhar Punhos e tornozelos com elásticos; Banda elástica nas costas; Capuz con 

laço incluido; Bolso no lado direito sem velcro 

Ventilação Aberturas de ventilação a altura do ombro 

Impressão Colad logo impresso no lado esquerdo do peito 

Trabalho de impressão Tiras pretas e vermelhas para parte superior frontal 

Embalagem  Um fato por sacos. Caixa exterior contém 25 fatos.  

Tamanho 510046 (tamanho 46) 510058 (tamanho 58) 

510048 (tamanho 48) 510060 (tamanho 60) 

510050 (tamanho 50) 510062 (tamanho 62) 
510052 (tamanho 52) 510064 (tamanho 64) 
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510054 (tamanho 54) 510066 (tamanho 66) 

510056 (tamanho 56) 510068 (tamanho 68) 

- 

Produtos relacionados da Colad: 

Código artigo:9350xxxSLS + 9370xxxSLS 

Descrição: Colad Snap Lid System® 

 

Código: 53640x 
Descrição: Colad Luvas de Nitrilo Pretas 400 uds 

 

Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 

ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.co. É da responsabilidade do 

utilizador ler e aplicar as informações. 

 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 

proteção necessários. 
As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 

fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e 

verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM 
International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos 

produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
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