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Informacja Techniczna  

Informacje ogólne 

 
Numer artykułu: 5100xx 

 
Nazwa: Colad Kombinezon Lakierniczy nylonowy               

                    

 
510046 (Rozmiar 46) 510058 (Rozmiar 58) 

510048 (Rozmiar 48) 510060 (Rozmiar 60) 

510050 (Rozmiar 50) 510062 (Rozmiar 62) 
510052 (Rozmiar 52) 510064 (Rozmiar 64) 

510054 (Rozmiar 54) 510066 (Rozmiar 66) 
510056 (Rozmiar 56) 510068 (Rozmiar 68) 
  

 
Specyfikacja 
Do prac lakierniczych, chroni lakiernika przed lakierem a lakierowaną powierzchnię przed włóknami, 

pyłem, brudem oraz fragmentami materiału. Biały kolor nie zaburza widzenia barw, zapewnia najwyższą 
trwałość oraz odpowiednią wentylację. 1 sztuka w kartonie. 

 
Materiał: Nylon 

Właściwości: Antystatyczny EN 1149 

Wykończenie:  Nie pozostawia włókien 
Waga:  220 gram (Rozmiar 46) do 410 gram (Rozmiar 68) 

Kolor:   Biały 
 

Oznaczenie: Środki ochrony indywidualnej (PPE/ŚOI) 

  kategoria I zgodnie z Dyrektywą europejską 2016/425 
Podstawowe ŚOI chronią przed minimalnym ryzykiem. Chroni przed nieszkodliwymi 

substancjami chemicznymi, takimi jak farby na bazie wody lub detergenty nie zawierające 
substancji niebezpiecznych. 

Wygląd:  Rękawy i nogawki wykończone są ściągaczami; pasek gumowy wszyty na wysokości 

bioder w tylnej części kombinezonu; kaptur z czarno – białym sznurowaniem; kieszeń na 

prawym biodrze (bez zapięcia rzepowego).  
Wentylacja: Otwory przy ramionach zapewniające wymianę powietrza. 

Druk:  Logo Colad nadrukowane na lewej stronie klatki piersiowej. 
Nadruk:  Paski w kolorze czarnym i czerwonym na prawej, górnej stronie z przodu. 

Metka:  Metka z rozmiarem. 

Zamek:  Podwójny zamek błyskawiczny nr 5. 
Opakowanie:  1 sztuka w pudełku oznaczona rozmiarem oraz kodem kreskowym. 

 

Uwagi 

Colad Kombinezon Lakierniczy Nylonowy do prac lakierniczych, chroni przed lakierem oraz nie wprowadza 

włókien, pyłu oraz fragmentów materiał chroni lakiernika przed lakierem a lakierowaną powierzchnię przed 
włóknami, pyłem, brudem oraz fragmentami materiału. Kombinezony Lakiernicze są w 100 % bezpyłowe 
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przez co świetnie się sprawdzają do czystych procesów lakierniczych. Kombinezony Lakiernicze posiadają 

kaptur, aby zabezpieczyć włosy lakiernika. Ścisłe dopasowanie wokół nadgarstków zapewnia znakomitą 
ochronę użytkownikowi. Zapinane bardzo wytrzymałym zamkiem błyskawicznym, który można otworzyć z 

dwóch stron. 

 
Kombinezon Lakierniczy nie zabezpiecza dłoni, stóp ani twarzy, dlatego zaleca się stosowanie 
dodatkowych zabezpieczeń.  
 

Instrukcja prania: 

 
 

 

Powiązane produkty Colad: 
Numer artykułu: 9350xxxSLS + 9370xxxSLS 

Nazwa: Colad Snap Lid System® 
 

Numer artykułu: 53640x 

Nazwa: Colad Jednorazowe Rękawiczki Nitrylowe Czarne 400 szt. 
 

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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