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Technisch informatieblad  
Algemeen 
 
Artikelnummer: 5300xx 
 
Omschrijving: Colad Wegwerpoverall 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificatie: 
Wegwerpoverall voor eenmalig gebruik. Biedt de beste bescherming tegen ongevaarlijke chemicaliën en 
beschermt het spuitwerk tegen stof en verontreiniging. Wit van kleur om kleurvervorming te voorkomen.  
 
Kenmerken en voordelen: 

• Water en stofbestendig 
• Sluit netjes af bij de capuchon, enkels en polsen door middel van elastiek 
• Sluit met een rits 

 
Gecertificeerd: 
Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM). Categorie I volgens Europese richtlijn 2016/425/EU – Basis PBM 
beschermt tegen minimale risico’s. 
 
Verkrijgbare maten: 
 
Art. nr.  530048 Maat 48/S 
Art. nr.  530052 Maat 52/M 
Art. nr.  530056 Maat 56/L 
Art. nr. 530060 Maat 60/XL 
Art. nr.  530064 Maat 64/XXL 

 
Technische specificatie: 
 
Kleur  Wit 
Materiaal Microporous SF (65% Polypropylene – 35% Polyethylene) 
Gewicht materiaal 50 g/m² 
Dikte materiaal 0.135 mm 
Verpakking Per stuk in een biologisch afbreekbare plastic zak 
Omdoos 50 stuks 

- 
Gerelateerde producten van Colad 
Artikelnummer: 53800x – Omschrijving: Disposabel Nitril Handschoenen Grijs 
Artikelnummer: 506600 – Omschrijving: Disposabel Spuitmasker A1  
 
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. 
 

 
Datum eerste versie: 21-02-2018 
Datum laatste versie: 24-09-2020   

 Aantal pagina's: 2 



 

5300xx_NL_NL;Colad_TDS_Wegwerpoverall_v1 pagina 2 

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 
 

 

http://www.emm.com/
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