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Dados gerais 
 

Número de artigo: 5200## 
 

Descrição:  BodyGuard®  

                                  Fato Confort Premiun 
 

Para disfrutar de proteção e conforto durante todo um dia de trabalho! 
 

Tamanhos disponíveis:  

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

520050 (tamanho 50)            520060 (tamanho 60)             
520052 (tamanho 52)            520062 (tamanho 62)             

520054 (tamanho 54)            520064 (tamanho 64)    
  

             

Informação técnica 

 

Material:                     Nylon tafetá 190T (tecido principal) 1% de carbono 
Axila / costas:               Tecido elástico tipo olho de perdiz  (ventilação) 

Mangas:                       Spandex (elastano) nas mangas. 
Capuz:                       Capuz elástico. 

Cor:           Cinzento. 
Feixe:          Feixe invisível, de duplo sentido. 

Características:            Libre de poeiras, sem fibras, sem silicones. 

Embalagem:          Um fato por caixa, etiquetada com o seu tamanho e código de barras. 
 

Marca:                       Equipamento de proteção pessoal (PPE) 
                                      categoria I de acordo com a diretiva europeia 2016/425 

                                      – O PPE básico protege de riscos mínimos. 

 
De acordo com 1149-3, Método 2: Tempo de deterioração por indução. 
NOVO 
IOR 
CONFORTO 

 
       
 

Observaçoes 

 

O Fato Colad Bodyguard® especialmente desenhado para ter um dia cheio de conforto no trabalho. El 
Fato, fechado hermeticamente, está fabricado com material transpirável e recobrimento anti estático. O 

Fato Bodyguard® é de cor cinzenta e o material não é transparente, da uma boa aparência, pudendo ser 
utilizado durante até três meses!  
 

Recomendações para lavagem 

 

  
 
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. 
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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. 
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