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Artikelnummer:  5200## 

 

Omschrijving:  BodyGuard®  Premium Comfort Overall 

 

“Voor maximaal draagcomfort en bescherming!” 
 
Beschikbare maten:  

520046 (maat 46)           520056 (maat 56)    
520048 (maat 48)           520058 (maat 58)             

520050 (maat 50)           520060 (maat 60)             

520052 (maat 52)           520062 (maat 62)              
520054 (maat 54)           520064 (maat 64)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Specificaties 

 
Materiaal:        Nylon taffeta 190T   
Oksel / rug:                 Birdseye breisel (ademend) 1 % carbon 

Mouwen:                     Mouwen van elasthaan 
Capuchon:                   Elastische capuchon 

Kleur:           Grijs 

Rits:         Blinde 2-zijdige ritssluiting 
Eigenschappen:           Pluisvrij, Stofvrij, Siliconenvrij 

Verpakking:          Per stuk in een doos, gelabeld met maat en barcode. 
 

Markering:                  Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM)                                                                                                                  

                                          Categorie I volgens Europese richtlijn 2016/425  

                                        Basis PBM beschermt tegen minimale risico’s. 
 

Getest volgens norm EN 1149-3, methode 2: vaststellen van ontladingstijd.  

                                    
Opmerkingen 

 

De Colad BodyGuard® Premium Comfort Overall biedt u gegarandeerd draagcomfort gedurende de gehele 

dag. Deze overall biedt u gegarandeerd draagcomfort gedurende de gehele dag. De overall sluit goed af, 
is gemaakt van ademend en elastisch materiaal en is voorzien van een antistatische coating. Door de 

grijze kleur en ondoorzichtige stof is de Colad BodyGuard® een representatieve overall en kan worden 
gebruikt voor een lange tijd! 
 

Wasvoorschriften 
 

 
 
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 

http://www.colad.nl/
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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 
 

 

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

