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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 5390 
 
Descrição: Dispensador de luvas                    
 
 
  

 

 
Especificação: 
O dispensador de luvas Colad permite guardar vários tipos de luvas descartáveis de forma organizada. O 
dispensador pode ser facilmente montado na parede graças aos dois furos de montagem (cada 
dispensador inclui os respetivos parafusos e acessórios). O dispensador é fabricado em polipropileno 
reciclado, que é um plástico extremamente forte, inquebrável e reciclável. O dispensador de luvas é 
adequado para as seguintes luvas: 
 
53600x – Luvas de nitrilo pretas 
53090x – Luvas de nitrilo azuis 
 
Funcionalidades e benefícios: 

‑ Pode ser facilmente montado na parede 
‑ Inclui os respetivos parafusos e acessórios 
‑ Extremamente forte 
‑ Inquebrável e reciclável 

 
Especificações técnicas: 
 
Cor Preta 
Material PP reciclado 
Embalagem Por dispensador num saco de plástico 
Unidade de embalagem Por 10 dispensadoras 

- 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 53600x – Descrição: Luvas de nitrilo pretas 
Código artigo: 53090x – Descrição: Luvas de nitrilo azuis 
 
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. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.co. 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 (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. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
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