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Technisch informatieblad  

Algemeen 

 
Artikelnummer: 5117x 

 
Omschrijving: Colad Carbon Spuitoverall 

                    

 

 

  

 
Specificatie: 
Voor gebruik tijdens verfklussen om de drager te beschermen tegen spuitnevel. Deze overall is 100% stof- 

en pluisvrij. Wit met ingeweven koolstofdraad om een vertekend kleurbeeld te voorkomen, zeer resistent 
en met goede ventilatie. De koolstofdraad is toegevoegd om statische elektriciteit te verminderen. De 

overalls zijn voorzien van een kap om het haar van de spuiter te beschermen en ventilatie openingen voor 

optimaal comfort. Mouwen en broekspijpen passen strakker om de polsen en enkels om zo de gebruiker 
maximaal te beschermen. De voorkant van deze overall is voorzien van een duurzame rits die zowel aan 

de boven- als onderkant geopend kan worden.  
 

Kenmerken en voordelen: 

Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) Categorie I volgens Europese richtlijn 2016/425 – Basis PBM 
beschermt tegen minimale risico’s. Beschermt tegen niet gevaarlijke chemicaliën, zoals lakken op 

waterbasis of geen schadelijke reinigingsmiddelen. EN 1149-5: Getest volgens norm EN 1149-1, Methode 
1: Meten van oppervlakteweerstand. 

 

Technische specificatie: 
 

Kleur Wit (koolstofdraad zichtbaar in checks) 

Materiaal Polyester met koolstofdraad 2% 

Finishing Lint free 

Ontwerp Mouwen en broekspijpen zijn afgewerkt met elastiek; Elastieken band op 

heup hoogte; Met capuchon voorzien van een witte en zwart veter; Een 
heup zak aan de rechterkant (open/ niet sluitbaar) 

Ventilatie Ventilatie openingen op schouderhoogte. 

Bedrukking Colad logo is geprint op de linkerkant van de borst 

Drukwerk Zwarte en rode strepen aan de linker bovenzijde 

Gewicht 440 grams (maat 50) tot 560 grams (maat 64) 

Labels Nek label met een maataanduiding 

Rits Dubbele ritssluiting, nummer 5 

Verpakking Per stuk in een zak, gelabeld met maataanduiding en barcode 

Verpakkingseenheid 25 stuks voor maat 48 – 56 en 20 stuks voor maat 58 – 64. 

- 

Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 9350xxxSLS + 9370xxxSLS 

Omschrijving: Colad Snap Lid System® 
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Artikelnummer: 53640x 

Omschrijving: Colad Disposable Nitril Handschoenen Zwart 400 stuks 
 

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. De informatie over werk 

en milieuveiligheid is beschikbaar op het veiligheidsinformatieblad (MSDS) via www.colad.nl. 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.colad.nl/
http://www.emm.com/
http://www.colad.nl/

