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Ficha Técnica
Dados gerais

Código artigo: 5086
Descrição: Protetor Facial Colad

Especificação
Proteção facial integral descartável presa com banda elástica.
Ideal durante os procedimentos que podem fazer com que salpicos, líquidos e partículas de poeira atinjam o rosto.
A Protetor Facial da Colad fornece proteção leve e pode ser usada com óculos, se necessário. A banda para a cabeça
em espuma respirável é elástica, tornando a viseira confortável de usar. Aumenta o fluxo de ar e impede a viseira
de embaciar.
Funcionalidades e benefícios
•
•
•
•
•
•

Proteção facial integral
Pode ser usada com óculos
Banda elástica com ajuste universal
Confortável de usar
Não fica embaciada
Para utilização única

Nota adicional: A Protetor Facial da Colad foi concebida para oferecer proteção, mas não está rotulada como
equipamento de proteção individual e, por isso, não está certificada como tal.
Especificações técnicas
Cor:
Material:
Dimensões da banda:
Embalagem:

PET transparente
PET + Espuma de poliuretano macia
40 mm x 400 mm (elástica)

Por peça num saco de plástico.
24 unidades por caixa
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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. 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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