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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 5390 
 
Omschrijving: Handschoenen Dispenser 
                    
 
 
  

 

 

Specificatie: 
Met de Colad Handschoen Dispenser kunnen diverse types disposable handschoenen op een nette en 
schone wijze worden opgeborgen. De dispenser kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd door 
middel van de twee bijgeleverde schroeven en pluggen. De dispenser is gemaakt van gerecycled PP, een 
sterke, onbreekbare en gerecyclede kunststof.  De volgende types disposable Colad handschoenen passen 
(inclusief verpakking) in de dispenser: 
 
53600x – Disposable Nitril Handschoenen Zwart 
53090x – Disposable Nitril Handschoenen Blauw 
 
Kenmerken en voordelen: 

‑ Kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd 
‑ Wordt geleverd met schroeven en pluggen 
‑ Extra sterk 
‑ Onbreekbaar en recyclebaar 

 
Technische specificatie: 
 
Kleur Zwart 
Materiaal Gerecycled PP 
Verpakking Per dispenser in een plastic zakje 
Verpakkingseenheid Per 10 stuks 

- 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 53600x – Omschrijving: Disposable Nitril Handschoenen Zwart 
Artikelnummer: 53090x – Omschrijving: Disposable Nitril Handschoenen Blauw 
 
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 
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