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Ficha de dados técnicos  
Dados gerais: 
 
Número do artigo: 506600 
 
Descrição: Respirador descartável Colad 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificações:  
 
Respirador descartável para proteção contra vapores nocivos de tintas ou solventes. Ajusta-se 
perfeitamente à volta do nariz e da boca. Tempo de utilização máximo: 40 horas. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

• O respirador descartável Colad oferece a melhor proteção contra os perigos associados à 
inalação de isocianeto e de vapores orgânicos ou de tintas. 

• Após 40 horas de utilização, é necessário substituir todo o respirador por um novo. 
 

Certificados: 
• Máscara: Cumpre a rigorosa norma EN 140, com marcação CE: 0082 
• Cartucho do filtro: Cumpre a rigorosa norma EN 14387, com marcação CE: 0161 
 

 
Especificações técnicas: 
 

 

Tipo de respirador: Meia máscara 
Ajuste: Respirador flexível com um excelente ajuste ao rosto 
Filtros de carvão: Dois filtros de carvão ativo padrão 
Acessórios 
fornecidos: 

Clipe para o pescoço e banda para a cabeça ajustáveis 

Horas de utilização: Após 40 horas, é necessário substituir todo o respirador 
Unidade de 
embalagem 

Por peça num saco hermético (incluindo 2 filtros de carvão ativo A1)  
80 unidades por caixa de cartão. 

Máscara com 
aprovação CE: 

Norma europeia harmonizada EN 140:1998 

Marcação CE: 0082 
Cartucho do filtro 
com aprovação CE: 

Norma europeia harmonizada EN 14387:2004+A1:2008 

Marcação CE: 0161 

Produtos relacionados da Colad: 
 
Número do artigo: 5200xx – Fato de pintura Bodyguard®  Conforto Premium 
Número do artigo: 53820x – Luvas descartáveis de nitrilo cinzentas 
 
Isenção de responsabilidade: 
 

 
Data da primeira edição: 17 de 

novembro de 2008 
 Data da última revisão: 18-08-2021   
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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. É da responsabilidade do utilizador 
ler e aplicar as informações. 
 
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. 
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. 
 
Criado por: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Baixos                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.co 
 

 

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