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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 5086 
 
Nazwa: Przyłbica Jednoazowaw Colad                    
 
 
  

 

 
 

Specyfikacja 
 
Jednorazowa pełna ochrona twarzy zakładana za pomocą elastycznej opaski. 
Idealna podczas czynności, które mogą powodować kontakt rozprysków, płynów oraz cząstek pyłu z twarzą. 
Przyłbica Jednoazowaw Colad zapewnia lekką ochronę i można ją nosić razem z okularami, jeśli jest to konieczne. 
Oddychająca piankowa opaska jest elastyczna, dzięki czemu nosi się ją wygodnie. Zwiększa przepływ powietrza i 
zapobiega zaparowaniu przyłbicy. 
 
Cechy i korzyści 
 

• Pełna ochrona twarzy 
• Można ją nosić razem z okularami. 
• Elastyczna opaska na głowę dopasuje się do każdego użytkownika. 
• Wygodna w noszeniu 
• Nie zaparowuje się. 
• Tylko do jednorazowego użytku 

 
Uwaga: Przyłbica Jednoazowaw Colad przeznaczona jest do ochrony twarzy, ale nie jest klasyfikowana jako środek 
ochrony osobistej i dlatego nie jest certyfikowana jako taki środek. 
 
Specyfikacja techniczna 
 
Kolor: Przezroczyste tworzywo PET 
Materiał: PET + miękka pianka poliuretanowa 
Wymiary opaski na głowę: 40 mm x 400 mm (elastyczna) 
 
Opakowanie:  Jedna sztuka w plastikowej torebce 
                               24 sztuki w pudle 
 
  
Opracowane przez: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pl 
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Zrzeczenie się: 
 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji 
technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie 
jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i 
środków ochrony osobistej. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta 
oryginalnego wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, 
sprawdzenia i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z 
wymienionych produktów do swoich celów. 
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