
5117xx_PL_PL;Colad_TDS_Kombinezon_lakierniczy_z_nicią_węglową_v3 strona 1 

 
 

Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 5117xx 

 
Nazwa: Colad Kombinezon lakierniczy z nicią 

węglową 

 

  

 
Specyfikacja: 
Do wykorzystania podczas prac lakierniczych, aby chronić użytkownika przed strumieniem natrysku oraz 

zabezpieczyć lakier przed zanieczyszczeniem włóknami, nitkami i pyłem. Biały kolor i włókno węglowe 
zapobiegają zafałszowaniu postrzegania kolorów. Bardzo odporny i dobrze wentylowany. Dodatek węgla 

zmniejsza ładunek elektrostatyczny. Kombinezony są wyposażone w kaptur chroniący włosy lakiernika i 

otwory wentylacyjne dla optymalnego komfortu. Rękawy i nogawki ściśle przylegają do nadgarstków i 
kostek, zapewniając użytkownikowi doskonałą ochronę. Przednia część kombinezonu zapinana jest na 

wytrzymały zamek błyskawiczny, który można otwierać z obu stron. 
 

Certyfikaty: 

Środki ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Dyrektywą europejską 2016/425.  
Podstawowe środki ochrony indywidualnej dla minimalnych zagrożeń. Chroni przed nieszkodliwymi 

substancjami chemicznymi, takimi jak farby na bazie wody lub łagodne detergenty. EN 1149-5: zgodnie z 
1149-1, metoda 1: pomiar rezystywności powierzchniowej. Właściwości antystatyczne według EN 1149. 

 

Specyfikacja techniczna:  
 

Kolor Biały (włóka węglowe widoczne jako kratka) 

Materiał Poliester z nicią z włókna węglowego, 2% 

Jednostka opakowania Jedna sztuka w opakowaniu, oznaczona symbolem rozmiaru i 

kodem kreskowym 

Wykończenie Nie strzępi się 

Projekt Rękawy i nogawki wykończone gumką; taśma elastyczna na 

wysokości bioder z tyłu; kaptur z czarno-białym paskiem; kieszeń 

biodrowa po prawej stronie (otwarta/nie zamykana) 

Wentylacja Otwory wentylacyjne na wysokości ramion 

Zamek błyskawiczny Podwójny suwak nr 5 

Nadruk  Logo Colad nadrukowane na piersi po lewej stronie 

Grafika Czarne i czerwone pasy na lewym boku z przodu u góry 

Waga  440 g (rozmiar 50) do 560 g (rozmiar 64) 

Oznaczenia Etykieta na kołnierzu ze wskazaniem rozmiaru 

Rozmiar 511748 (rozmiar 48)              511758 (rozmiar 58)  
511750 (rozmiar 50)          511760 (rozmiar 60) 

511752 (rozmiar 52)          511762 (rozmiar 62) 

511754 (rozmiar 54)          511764 (rozmiar 64)  
511756 (rozmiar 56) 
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Powiązane produkty Colad: 

Numer artykułu: 9350xxxSLS + 9370xxxSLS 
Nazwa: Colad Snap Lid System® System aplikacji lakieru 

 

Numer artykułu: 53640x 
Nazwa: Colad Rękawice nitrylowe czarne 400 szt. 

 

Zrzeczenie się: 

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 

w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 
bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 

www.colad.co. 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. 

 

Opracowane przez: 
EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                  www.colad.com.pl 
 

 

http://www.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.com.pl/

