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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 506600 
 
Omschrijving: Colad Wegwerp Spuitmasker 

 

 
 

Specificatie: 
 
Dit Wegwerp Spuitmasker beschermt tegen schadelijke lak of geuren afkomstig van oplosmiddel. Past 
perfect rondom neus en mond. Vervanging is noodzakelijk na een gebruiksperiode van maximaal 40 uur. 
 
Kenmerken en voordelen: 
 

• Het Colad disposable spuitmasker is voorzien van twee actieve koolstofpatronen die beschermen 
tegen het inademen van organische oplosmiddelen. 

• Na 40 uren intensief gebruik moet het masker volledig vervangen worden door een nieuw masker. 
 
Gecertificeerd: 
 

• Masker: Voldoet aan de norm UNE-EN 140, CE-gemarkeerd: 0082 
• Filter: Voldoet aan de norm UNE-EN 14387, CE-gemarkeerd: 0161 

 
Technische specificatie: 
 
Type: Half masker 
Ventielen: Twee inademventielen voor koolstofpatronen, één uitademventiel 
Pasvorm: Flexibel spuitmasker met uitstekende pasvorm 
Koolstofpatronen: Wordt standaard geleverd met twee koolstofpartonen A1. 
Voorzien van: Verstelbare neksluiting en hoofdbanden 
Gebruiksduur: Na 40 uur gebruik volledig vervangen door een nieuwe spuitmasker 
CE goedkeuring 
Masker: 

Geharmoniseerde Europese Standaard EN 140:1998 

CE-kenmerk: 0082 
CE goedkeuring 
Masker: 

Geharmoniseerde Europese Standaard EN 14387:2004+A1:2008 

CE-kenmerk: 0161 
CE-kenmerk: Per stuk in luchtdichte zak (incl. 2 stuks koolstofpatronen A1) 

80 stuks in een doos. 
 
 
Gerelateerde producten van Colad 
 
Artikelnummer: 5200xx – Bodyguard Premium Spuitoveral 
Artikelnummer: 53820x – Disposabel Nitril Handschoenen Grijs 
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Disclaimer 
 
Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen. 
 
Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding 
worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels 
en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de 
gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM 
International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde 
producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen. 
 
Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.nl 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/
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