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Ficha Técnica  

Dados gerais 

 
Código artigo: 5101xx 

 
Descrição: Colad Batas de Nylon               

                    
510148 (Tamanho 48) 

510152 (Tamanho 52) 

510156 (Tamanho 56) 
510160 (Tamanho 60) 

510164 (Tamanho 64)                    

 

  

 
Informação técnica 

Material: Nylon 
Qualidade: Anti-estático EN 1149 

Acabamento: Sem fiapos 

Peso:  220 grama (tamanho 46) para 410 grama (tamanho 68) 
Cor:  Branco 

 
Marcado: 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. 

 

Desenhar:  Punhos com elásticos;  Capuz con laço incluido; Bolso no lado direito e esquerda 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. 
Etiquetar: Etiqueta do pescoço com indicação de tamanho.  

Zíper:  Zíper duplo no. 5.  

Embalagem: Um fato por caixa, etiquetada com o seu tamanho e código de barras 

 

Observações 

Os Batas de Nylon Colad foram concebidos para proteger o corpo e a cabeça do pintor, evitando o 

contacto com o excesso de pulverização durante a pintura. Os Batas são 100% livres de pó e cotão e, por 
isso, adequados para um processo de pintura limpo. Os Batas 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.  
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Os Batas não protegem mãos, pés ou rosto, sendo, por isso, necessário utilizar outro equipamento de 
proteção. 
 

Recomendações para lavagem: 

 
 

Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo:9350xxxSLS + 9370xxxSLS 

Descrição: Colad Snap Lid System® 

 

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