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Dados gerais 
 
Art. n.º:  5125xx 
 
Descrição: Macacão de pintura com retardante de chamas Colad® com 
capuz. 
 
512548 (tamanho 48 - S)            
512552 (tamanho 52 - M)           
512556 (tamanho 56 - L)            
512560 (tamanho 60 - XL)    
512564 (tamanho 64 - XXL)          
Informação técnica 
Material:  100% viscose. 
Classe FR:  S-b  
   Tempo após contacto com as chamas:   máx. 2 seg. 
   Tempo de pós-aquecimento:     máx. 25 seg. 
   Fusão:               não 
Antiestática:  Teste de resistividade de superfície EN1149-1 <5,0 x 10(10) Ω 

Acabamento:  sem pelos. 
Peso:   Tamanho 46 = 480 gramas/Tamanho 64 = 595 gramas  
Cor:    branco. 
 
 
Modelo:   acabamento nas mangas e tornozelos com elástico; 
   banda elástica nas costas, à altura da anca; 
   fornecido com touca; 
   um bolso com pala no lado esquerdo do peito; 
   dois bolsos à altura da anca. 
Ventilação:  aberturas para ventilação à altura dos ombros. 
Impressão:  logótipo da Colad no bolso do peito. 
Trabalho 
de impressão:  listas pretas e vermelhas no canto superior esquerdo do lado da frente. 
Etiquetas:  etiqueta no pescoço com a indicação de tamanho. 
Fecho de correr: fecho de correr duplo oculto com carcela. 
Instruções de lavagem: limpar quimicamente. 
Embalagem:   Embalado individualmente numa caixa de plástico, com etiqueta a indicar o 
tamanho e código de barras. 

Observações 
Os macacões COLAD são 100% livres de pó e pelos. 
Com um capuz para proteger o cabelo do pintor e aberturas de ventilação para oferecer o máximo 
conforto. 
As mangas e as pernas ajustam-se firmemente em torno dos pulsos e dos tornozelos, oferecendo uma 
excelente proteção do utilizador. 
Fecha à frente com um fecho de correr resistente que pode ser aberto de ambas as extremidades. 
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