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Informacje ogólne 
 

Numer artykułu: 5200## 

 
Opis:   BodyGuard®  

                                  Kombinezon Premium Comfort 
 

Wygodna praca i najlepsza ochrona przez cały dzień! 
 

Dostępne rozmiary:  

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

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

520054 (rozmiar 54)           520064 (rozmiar 64)   

            

                     

Specyfikacja 

 
Materiał:                    Nylon tafta 190T (główna tkanina) 1% włókna węglowego 

Ramiona / plecy:           Eastyczny ścieg „bird eye knit”  (przewiewny)  

Rękawy:                      Rękawy ze Spandexu 
Kaptur:                      Elastyczny kaptur 

Kolor:             Szary 
Zamek błyskawiczny:    Niewidoczny zamek, dwustronnie otwierany, 

Cechy:                      Bezpyłowy, Nie zawiera silikonu 

Opakowanie:             Jedna sztuka w pudełku, oznaczona rozmiarem i kodem paskowym 
 

Oznaczenie:                   Środki ochrony indywidualnej 
                                        Kategorii I zgodnie z europejską dyrektywą 2016/425 

                                        - podstawowe środki ochrony dla minimalnych zagrożeń. 

 
Zgodny z normą PN-EN 1149-3, Metoda 2: Czas zaniku indukcji. 

 
 

 
 

 

Uwagi 

 

Kombinezon Colad BodyGuard® Zaprojektowany został specjalnie po to, aby gwarantować komfortową 
pracę przez cały dzień. Kombinezon zapina się szczelnie, wykonany jest z oddychającego i rozciągliwego 

materiału i posiada powłokę antystatyczną. Dzięki nieprzezroczystemu materiałowi w kolorze szarym, 
kombinezon Colad BodyGuard® jest reprezentacyjny i można go używać przez okres do trzech miesięcy!  

 

Zasady czyszczenia 
 

 
 

Zrzeczenie się: 

Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu; Zapoznanie się z informacjami zawartymi 
w specyfikacji technicznej oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Informacje na temat 

bezpieczeństwa pracy i środowiska są dostępne w karcie charakterystyki produktu (MSDS) na stronie 

www.colad.co. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. 
 

http://www.colad.co/


 
Produkty są przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej 

odzieży i środków ochrony osobistej. 
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego wyposażenia 

i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia 

i weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą 
EMM International B.V. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek 

z wymienionych produktów do swoich celów. 
 

Opracowane przez: 

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                    www.colad.com.pl 
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