
Para NOVAS 
oportunidades...

SóColad!

A Colad concebe oportunidades 
únicas para os utilizadores finais, 
centradas em obter resultados 
dentro dos procedimentos de 
trabalho e das empresas. Estamos 
a falar de mais alegria no trabalho, 
eficiência, sustentabilidade, 
profissionalismo e lucro. Colad, 
inventing more.

COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  www.colad.pt

Procura uma solução que proteja o utilizador e a tinta? 
Então, encomende já as suas luvas de nitrilo pretas des-
cartáveis da Colad! Escreva para ventas@emm.com ou 
contacte o seu revendedor Colad local.

Colad Luvas de Nitrilo Pretas
Disponíveis nos tamanhos M - 2XL.

Nem todas as luvas são adequadas para utilização no processo de pintura. Ao trabalhar com tintas, a proteção do pintor é da máxima 
importância. Além de proporcionarem proteção ao utilizador, também é essencial que as luvas protejam a tinta contra a contaminação. 
A tinta, juntamente com a mão-de-obra, constitui o componente mais dispendioso numa empresa de 
processamento de pintura. As luvas de nitrilo Colad evitam que cabelos, fibras e a gordura da pele 
entrem em contacto com a tinta e protegem o utilizador contra os salpicos de substâncias químicas. 
 • Espessura de 0.15 mm
• Manga comprida (comprimento de 285 mm)
• Pontas dos dedos texturadas para uma melhor aderência
• Especialmente adequadas para trabalhar com tintas e solventes

Luvas de Nitrilo Pretas 
Especialmente desenvolvidas para utilização durante o processo de pintura, com oferta de 
conforto e proteção! 

Equipamento de proteção pessoal (EPP) 
CAT III de acordo com o Regulamento da UE 2016/425/EU. 
EPP de design complexo que protege contra quaisquer riscos 
que provoquem danos irreversíveis para a saúde.

Tamanho Caixa
60 uds

Caixa
400 uds

M Art. n.° 536000 Art. n.° 536400

L Art. n.° 536002 Art. n.° 536402

XL Art. n.° 536004 Art. n.° 536404

2XL Art. n.° 536006

Número do órgão 
notificado: 2777

Sem pó Sem 
látex 

natural

Sem 
silicone

Utilização 
única

Produto relacionado

Dispensador de luvas
Caixa 60 uds
Art. n.° 5390

Dispensador de luvas (Grande)
Caixa 400 uds
Art. n.° 5364D

NOVO

Doseador de luvas 
Luvas disponíveis a partir deste prático 
doseador para grandes volumes.

Testadas de acordo
EN ISO 374-1:
2016 Type B

   JKPT


