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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 5300xx 
 
Descrição: Fato Pintor Descartável Colad 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
Fato descartável para uma utilização única. Protege da pulverização excessiva durante trabalhos de 
pintura não perigosos e protege o trabalho de fibras, pó e cotão. O macacão é branco para evitar a 
distorção da visão da cor. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

• Resistente à água e ao pó 
• Aperta bem devido ao elástico nos tornozelos e punhos. 
• Fecho de correr à frente. 
• Capuz de fecho justo (elástico). 

 
Certificados: 
Equipamento de proteção pessoal (PPE). Categoria I de acordo com a diretiva europeia 2016/425/EU – O 
PPE básico protege de riscos mínimos. 
 
Tamanhos disponíveis: 
 
Art. n.°  530048 Tamanho 48/S 
Art. n.°  530052 Tamanho 52/M 
Art. n.°  530056 Tamanho 56/L 
Art. n.° 530060 Tamanho 60/XL 
Art. n.°  530064 Tamanho 64/XXL 

 
Especificações técnicas: 
 
Cor Branco 
Material Fibra de seda microporosa (65% polipropileno – 35% polietileno) 
Peso do material 50 g/m² 
Espessura do material 0.135 mm 
Embalagem Um fato num saco de plástico descartável e ecológico 
Caixa principal 50 unidades 

- 
Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 53820x – Descrição: Luvas de nitrilo cinzentas 
Código artigo: 506600 – Descrição: Máscara descartável A1 
 
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.  
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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. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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