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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 5700xx 
 
Descrição: Bata descartável 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
Uma bata de proteção descartável para proteger os usuários contra sujidade, partículas e respingos. Uma 
solução rápida e temporária para os visitantes, limpando ou respeitando os padrões de higiene em um 
processo de produção. A bata protetora é leve, confortável de usar e à prova de líquido contra respingos 
desde o pescoço até aos joelhos do utilizador. Disponível em 5 tamanhos. Por unidade. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Leve 
‑ Confortável de usar 
‑ Fecha com um fecho de correr 
‑ Com punhos elásticos 
‑ Cobre a parte superior das pernas 

 
#O casaco de proteção descartável da Colad não está classificado como EPI nos termos da diretiva 
2016/425/UE, sendo apenas um produto de higiene geral.  
 
Especificações técnicas: 
 
Cor Azul 
Material 55% Polipropileno 

45% Polietileno 
Embalagem Por unidade – 25 unidades por caixa 
Tamanhos disponíveis Art. n.° 570048 – Tamanho 48 (S) 

Art. n.° 570052 – Tamanho 52 (M) 
Art. n.° 570056 – Tamanho 56 (L) 
Art. n.° 570060 – Tamanho 60 (XL) 
Art. n.° 570064 – Tamanho 64 (XXL) 

- 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 53600x – Descrição: Luvas de nitrilo pretas 
Código artigo: 5085 – Descrição: Óculos de proteção 
 
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.  
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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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