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Technisch Informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 5086 
 
Omschrijving: Colad Gezichtsbeschermer 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificaties 
 
Volledige gezichtsbescherming, voorzien van een elastische hoofdband.  
Ideaal tijdens procedures waarbij spetters, vloeistoffen en stofdeeltjes in contact kunnen komen met het gezicht. 
De Colad Gezichtsbeschermer voorziet in lichtgewicht bescherming en kan worden gecombineerd met een bril 
indien noodzakelijk. De ademende hoofdband is elastisch en daardoor comfortabel voor de gebruiker. De 
beschermer biedt ruimte voor luchtcirculatie waardoor het schild niet beslaat.  
 
Kenmerken en voordelen 

- Volledige gezichtsbescherming 
- Kan worden gedragen in combinatie met een bril  
- Elastische hoofdband is geschikt voor elke hoofdomvang 
- Comfortabel om te dragen 
- Beslaat niet 
- Voor eenmalig gebruik 

 
Kanttekening:  De Colad Gezichtsbeschermer is ontwikkelt om bescherming te bieden maar is niet gecertificeerd als 
Persoonlijk / Medisch Beschermingsmiddel en kan dus niet als zodanig worden ingezet.   
 
Technische specificaties 
 
Kleur:                   Transparant PET 
Materiaal:                  PET + Zacht Polyurethaan Schuim 
Afmetingen hoofdband:  40 mm x 400 mm (elastisch) 
 
Verpakking:  Per stuk in een plastic zak 
                               24 stuks per doos 
 
Ontwikkeld door: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland                           T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                       www.colad.nl 
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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. 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. 
 

 


	Algemeen
	Specificaties
	Kenmerken en voordelen

